
Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 75 – 11559 – Poz. 1162 
 

1162 
1162  

UCHWAŁA Nr LXXII/2262/2010 

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 18 lutego 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Anin. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.1) oraz z art. 26 
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 1999r., Nr 15, poz. 139 z 
póňn. zm.2), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, 
poz. 17 z póňn. zm.3) w wykonaniu uchwały 
nr 341/XLIII/97 Rady Gminy Warszawa Wawer z 
dnia 14 marca 1997r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego osiedla Anin oraz uchwały 
nr XI/324/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 
14 czerwca 2007r. zmieniającej uchwałę nr 
341/XLIII/97 Rady Gminy Warszawa Wawer z dnia 
14 marca 1997r. - Rada m.st. Warszawy uchwala, 
co następuje: 

Rozdział 1 
Zakres obowiązywania planu 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego osiedla Anin, zwany dalej 
planem. 

§ 2. Granice obszaru objętego planem są okre-
ņlone na rysunku planu w skali 1:1000, stanowią-
cym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i wyzna-
czają je: 

- od północy – ul. Bronisława Czecha, na odcin-
ku od ul. Wydawniczej do ul. H. Wierzchow-
skiego, 

- od wschodu – ul. H. Wierzchowskiego, ul. 
T. Axentowicza, 

- od południa – południowe granice działek 
nr ewid.: 110/2, 109/2, 111/7, 111/6, 111/5, 94/10 
z obrębu 3-11-22, następnie południowa linia 
rozgraniczająca ul IX Poprzecznej do ul. Kosy-
nierów, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Ko-
synierów w kierunku południowym, następnie 
południowe granice działek nr ewid.: 50/2 
(dawniej 30) i 21 z obrębu 3-11-26, ul. Niemo-
dlińska a następnie południowe granice działek 
nr ewid.: 12/3,12/2 i 11/2 z obrębu 3-11-34, 
wschodnia linia rozgraniczająca ul. PoŊaryskie-
go w kierunku południowym i południowe  
granice działek nr ewid.:43, 41, 42 z obrębu     
3-11-26 oraz działek nr ewid.: 85, 73/1, 

73/2,72/3, 79/1, 71, 80/20, 80/9, 50, 84/3, 49/3 z 
obrębu 3-11-34 a następnie wzdłuŊ granicy te-
renu ZWAR do ul. Szpotańskiego. 

- od zachodu – ul. Szpotańskiego i ul. Wydawni-
cza (od granicy ZWAR do ul. B. Czecha). 

§ 3. Ustalenia planu: 

1. Przeznaczenie terenów oraz granice terenów o 
róŊnych funkcjach i zasadach zagospodarowa-
nia. 

2. Linie rozgraniczające ulic, placów oraz drogi 
publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi. 

3. Tereny przeznaczone do realizacji celów pu-
blicznych. 

4. Granice i zasady zagospodarowania terenów i 
obiektów podlegających ochronie. 

5. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej oraz linie rozgraniczające tej infrastruk-
tury. 

6. Lokalne warunki, zasady i standardy kształto-
wania zabudowy oraz urządzenia terenów, w 
tym równieŊ linie zabudowy i gabaryty obiek-
tów, a takŊe maksymalne lub minimalne 
wskaňniki intensywnoņci zabudowy. 

7. Zasady i warunki podziału na działki budowla-
ne na bazie istniejących podziałów własnoņci 
gruntów. 

8. Zasady i warunki rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy infrastruktury technicznej oraz prze-
kształceń obszarów zdegradowanych. 

§ 4. Zakres obowiązywania rysunku planu: 

1. Integralną częņcią planu jest rysunek planu w 
skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały. 

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objętego planem, 

2) granice terenów o róŊnym przeznaczeniu, 

3) linie rozgraniczające ulic, 

4) linie zabudowy nieprzekraczalne, 
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5) symbole literowe i cyfrowe terenów o róŊ-
nym przeznaczeniu, 

6) symbole literowe oznaczające klasyfikację 
ulic, 

7) oznaczenie obiektów zabytkowych podlega-
jących ochronie, 

8) oznaczenie pomników przyrody podlegają-
cych ochronie. 

3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są okreņleniami informacyjnymi: 

1) granica Mazowieckiego Parku Krajobrazo-
wego, 

2) granica otuliny Mazowieckiego parku Krajo-
brazowego, 

3) powiązania przyrodnicze, 

4) granica strefy uciąŊliwoņci tras komunika-
cyjnych, 

5) napowietrzna linia energetyczna 110kV, 

6) projektowane ņcieŊki rowerowe, 

7) przystanki autobusowe, 

8) geometria ulic wewnątrz linii rozgraniczają-
cych. 

Rozdział 2 
Przepisy ogólne 

§ 5. Wyjaņnienie uŊywanych pojęć: 

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

1) planie – naleŊy przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego osie-
dla Anin, o którym mowa w § 1; 

2) uchwale – naleŊy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy; 

3) przepisach szczególnych i odrębnych – naleŊy 
przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z ak-
tami wykonawczymi oraz ograniczenia w 
dysponowaniu terenem wynikające z prawo-
mocnych decyzji administracyjnych; 

4) rysunku planu – naleŊy przez to rozumieć 
rysunek planu na mapie sytuacyjno-
wysokoņciowej w skali 1:1000, stanowiący za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

5) przeznaczeniu podstawowym – naleŊy przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które powin-
no przewaŊać na danym terenie wyznaczo-
nym granicami oddzielającymi tereny o róŊ-
nym przeznaczeniu; 

 

6) przeznaczeniem dopuszczalnym – naleŊy 
przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne 
niŊ podstawowe, które uzupełniają lub wzbo-
gacają przeznaczenie podstawowe; 

7) wskaňniku maksymalnej intensywnoņci zabu-
dowy – naleŊy przez to rozumieć stosunek 
sumy powierzchni ogólnej wszystkich kondy-
gnacji naziemnych wszystkich budynków na 
danym terenie, mierzonych w obrysie budyn-
ków - do powierzchni danego terenu; 

8) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – naleŊy 
przez to rozumieć wyznaczone na działce linie 
okreņlające dopuszczalną najmniejszą odle-
głoņć zabudowy od linii rozgraniczającej uli-
cy, ciągu pieszego; 

9) powierzchni biologicznie czynnej – naleŊy 
przez to rozumieć powierzchnię częņci działki 
budowlanej stanowiącą grunt rodzimy pokry-
ty roņlinnoņcią oraz wodę powierzchniową, a 
takŊe 50% sumy nawierzchni tarasów i stro-
podachów, urządzonych jako stałe trawniki 
lub kwietniki na podłoŊu zapewniającym ich 
naturalną wegetację, o powierzchni nie 
mniejszej niŊ 10m2; 

10) MSI - naleŊy przez to rozumieć system lokal-
nego oznakowania m.st. Warszawy, w tym 
nazwy ulic i numerację porządkową nieru-
chomoņci, zgodnie z uchwałą nr XIII/154/2003 
Rady m.st. Warszawy z dnia 12 czerwca 
2003r.; 

11) znakach informacyjno- plastycznych – naleŊy 
przez to rozumieć obiekty informacji wizual-
nej wykonane z dowolnego materiału wraz z 
elementami konstrukcji słuŊącymi do ich za-
mocowania; 

12) wiacie przystankowej – naleŊy przez to rozu-
mieć konstrukcję zaprojektowaną jako osłona 
dla pasaŊerów przebywających na przystanku 
autobusowym; 

13) kiosku – naleŊy przez to naleŊy przez to rozu-
mieć obiekt budowlany tymczasowy o funkcji 
handlowej lub handlowo-usługowej, posiada-
jący maksymalnie jedną kondygnację nad-
ziemną, o wysokoņci nie większej niŊ 3,5m i o 
powierzchni uŊytkowej nie większej niŊ 15m2; 

14) szyldzie - naleŊy przez to rozumieć zewnętrz-
ne oznaczenie stałego miejsca wykonywania 
przez przedsiębiorcę działalnoņci gospodar-
czej, mogące zawierać: oznaczenie przedsię-
biorcy - firmę lub nazwę przedsiębiorcy ze 
wskazaniem formy prawnej, a w wypadku 
osoby fizycznej - imię i nazwisko przedsię-
biorcy oraz nazwę, pod którą wykonuje dzia-
łalnoņć gospodarczą, oraz zwięzłe okreņlenie 
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przedmiotu wykonywanej działalnoņci go-
spodarczej, w tym takŊe szyldy semaforowe i 
zwiastuny szyldów; 

15) semaforach - naleŊy przez to rozumieć szyldy 
zamocowane do ņciany budynku z płaszczy-
zną umieszczaną pod kątem do płaszczyzny 
ņciany budynku. 

§ 6. Okreņlenie funkcji terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolami literowymi: 

1) „MJ” – tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciąŊ-
liwych; 

2) „MJL/U” – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usług nieuciąŊliwych na 
działkach z zielenią leņną; 

3) „MJL” – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej na działkach z zielenią leņną; 

4) „MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i wielorodzinnej z dopuszczeniem 
usług nieuciąŊliwych; 

5) „MW” – tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z dopuszczeniem usług nie-
uciąŊliwych; 

6) „UMN” – tereny zabudowy usługowo – 
mieszkaniowej; 

7) „UO” – tereny usług oņwiaty; 

8) „UZ” – teren usług zdrowia; 

9) „UP” – tereny usług publicznych; 

10) „U” – tereny usług hotelarskich i rekreacyj-
nych; 

11) „UK” – teren koņcioła rzymskokatolickiego z 
oņrodkiem dydaktyczno społecznym; 

12) „UT” – tereny usług technicznych; 

13) „P” – tereny składowo-produkcyjne; 

14) „K” – tereny usług komunikacyjnych; 

15) „ZR” – tereny zieleni rekreacyjnej z usługami 
towarzyszącymi; 

16) „Z” – tereny zieleni naturalnej; 

17) Tereny tras komunikacyjnych i ulic w liniach 
rozgraniczających, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 

a) KUGP – ulica główna ruchu przyspieszo-
nego, 

b) KUZ – ulice zbiorcze, 

c) KUL – ulice lokalne, 

 

d) KUD – ulice dojazdowe, 

e) K p-j – ciągi pieszo jezdne. 

§ 7. Zasady zagospodarowania terenów otuliny 
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz grun-
tów leņnych przeznaczonych na cele nieleņne: 

1. Częņć obszaru planu leŊy w granicach otuliny 
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego ozna-
czonej na rysunku planu. W Rozporządzeniu 
Wojewody Mazowieckiego w sprawie utworze-
nia Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. 
Czesława Łaszka, które okreņla granice Parku i 
jego otuliny oraz zasady zagospodarowania 
obszaru Parku, zasad zagospodarowania otuli-
ny nie okreņlono. 

2. Wojewoda Mazowiecki wyraził zgodę na prze-
znaczenie gruntów leņnych leŊących na obsza-
rze niniejszego planu na cele nieleņne, ustala-
jąc jednoczeņnie następujące warunki zago-
spodarowania i zabudowy: 

1) zakaz podziału działek leņnych z wyjątkiem 
działek: nr 72 w obrębie 3-11-07; nr 21 w ob-
rębie 3-11-21; 

2) normatyw powierzchniowy dla nowotwo-
rzonych działek leņnych lub z udziałem 
gruntów leņnych minimum 0,2500ha; 

3) ograniczenie powierzchni wyłączanej z pro-
dukcji leņnej na cele: 

a) zabudowy mieszkaniowej i usług nie-
uciąŊliwych do 20% powierzchni działek, 
ale nie więcej niŊ 400m2; 

b) usług publicznych do 30% powierzchni 
działek, utrzymanie trwałej uprawy leņnej 
na pozostałej powierzchni; 

4) zachowanie w maksymalnym stopniu istnie-
jącego starodrzewu; 

5) ograniczenie zabudowy do jednego budyn-
ku na działce; 

6) działki nr 82 i 83 w obrębie 3-11-07 nie mo-
gą być samodzielnymi działkami budowla-
nymi. 

§ 8. Zasady rozmieszczania reklam i znaków 
Miejskiego Systemu Informacji (MSI) na obszarze 
objętym planem: 

1. Umieszczanie wolnostojących znaków infor-
macyjno-plastycznych i reklam nie moŊe po-
wodować utrudnień w komunikacji pieszej i 
kołowej oraz nie moŊe, poprzez przesłonięcie 
powiązań widokowych, uniemoŊliwiać odczy-
tanie kompozycji przestrzennej układów 
urbanistycznych (place, aleje, ciągi uliczne) i 
widoków na obiekty zabytkowe; 
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2. Umieszczanie reklam i znaków informacyjno-

plastycznych na małych obiektach kubaturo-
wych i innych uŊytkowych elementach wypo-
saŊenia przestrzeni publicznych (wiaty przy-
stankowe, kioski, latarnie) nie moŊe utrudniać 
korzystania z nich lub zakłócać ich uŊytkowa-
nia; 

3. Umieszczanie znaków informacyjno - pla-
stycznych i reklam jest niedopuszczalne: 

1) w miejscach i w sposób zastrzeŊony dla 
znaków drogowych lub w sposób utrud-
niający ich odczytanie; 

2) na pomnikach i miejscach pamięci naro-
dowej oraz w promieniu 50m od nich; 

3) na pomnikach przyrody oraz w strefie 15m 
wokół nich i drzewach w obrębie ich koro-
ny; 

4) na ogrodzeniach historycznych parków i 
cmentarzy; 

5) na obiektach tworzonych dla ozdoby pla-
ców i ulic (fontanny, rzeňby, latarnie o 
kształtach historycznych itp.); 

6) na budowlach i urządzeniach infrastruktu-
ry technicznej – wygrodzenia i barierki za-
bezpieczające, szafki kontrolne: energe-
tyczne i telekomunikacyjne, słupy trakcji 
elektrycznych, stacje transformatorowe, 
czerpnie i wyrzutnie powietrza itp.; 

7) na budowlach drogowych i kolejowych 
(mosty, wiadukty, kładki dla pieszych, wie-
lopoziomowe węzły drogowe itp.). 

4. Reklamy i znaki informacyjno-plastyczne 
umieszczane na budynkach winny być lokali-
zowane przede wszystkim w ich częņci coko-
łowej lub dachowej; 

5. Usytuowanie wolnostojących znaków infor-
macyjno-plastycznych i reklam na poboczach 
ulic musi być zgodne z przepisami dotyczą-
cymi bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
przepisami prawa budowlanego; 

6. Tymczasowe ogrodzenia placów budowy 
mogą być wykorzystywane do celów rekla-
mowych bez ograniczeń; 

7. Szyldy, semafory, tabliczki informacyjne firm 
i instytucji, mogą być umieszczane; 

1) przy wejņciach do budynku w sposób nie 
zakłócający kompozycji architektonicznej 
elewacji; 

2) w obrębie parteru budynku; 

8. Na dachu budynku mogą być umieszczane 
znaki informacyjno-plastyczne i reklamy o 

wysokoņci i formie zharmonizowanej z archi-
tekturą budynku; 

9. Elementy Miejskiego Systemu Informacji nie 
mogą być przesłaniane przez znaki informa-
cyjno-plastyczne i reklamy nie wchodzące w 
skład MSI; 

10. Znaki informacyjno-plastyczne i reklamy roz-
mieszczane po uchwaleniu planu miejscowe-
go winny być zgodne z niniejszymi zapisami. 

§ 9. Selekcja odpadów stałych: ustala się obo-
wiązek wyposaŊenia kaŊdej zabudowanej nieru-
chomoņci w urządzenia i miejsca umoŊliwiające 
selekcję odpadów. 

§ 10. Pomniki przyrody podlegające ochronie – 
w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Przyro-
dy występujące na obszarze planu: 

1) 59 – dąb szypułkowy: B. Czecha 13, róg 
H. Wierzchowskiego; 

2) 1128 – sosna zwyczajna: ul. Homera 1; 

3) 1203 – sosna pospolita: ul. Homera 3; 

4) 1204 – dąb szypułkowy: ul. Odsieczy 
Wiednia 13. 

§ 11. Budynki podlegające ochronie Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków: 

1. Wszelkie prace budowlano-remontowe związa-
ne z budynkami drewnianymi wybudowanymi 
przed 1945r. mogą być wykonywane po 
uzgodnieniu przez Mazowieckiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków. 

2. NiŊej wymienione budynki podlegają ochronie, 
prace budowlano-remontowe z nimi związane 
mogą być wykonywane po uzgodnieniu przez 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Lista obejmuje budynki pod niŊej 
wymienionymi adresami: 

1) ul. B. Czecha 10 (dawniej ul. Hertza 16) 

2) ul. Kajki 85/87, 

3) ul. Odsieczy Wiednia 13, 

4) ul. I Poprzeczna 14, 

5) ul. I Poprzeczna 19, 

6) ul. III Poprzeczna 28, 

7) ul. IV Poprzeczna 3A, 

8) ul. IV Poprzeczna 5, 

9) ul. IV Poprzeczna 6, 

10) ul. IV Poprzeczna 8, 

11) ul. IV Poprzeczna 26, 

12) ul. VIII Poprzeczna 10, 
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13) ul. IX Poprzeczna 1A, 

14) ul. Rzeňbiarska 38/40, 

15) ul. Stradomska 48, 

16) ul. Trawiasta 16, 

17) ul. Trawiasta 24, 

18) ul. Wydawnicza 20, 

19) ul. Wydawnicza 42 

20) ul. Wydawnicza 44. 

Rozdział 3 
Przepisy szczegółowe 

§ 12. Ustalenia szczegółowe dla terenów: MJ/6, 
MJ/8, MJ/9, MJ/12, MJ/13, MJ/14, MJ/15, MJ/16, 
MJ/18, MJ/20, MJ/27, MJ/29, MJ/31, MJ/32, 
MJ/34, MJ/35, MJ/38, MJ/41, MJ/42, MJ/43, 
MJ/44, MJ/45, MJ/46, MJ/47: 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem MJ ustala się jako przeznaczenie 
podstawowe – zabudowę mieszkaniową jedno-
rodzinną: 

1) istniejącą – do kontynuacji uŊytkowania z 
dopuszczeniem modernizacji i przebudowy 
z zachowaniem skali i charakteru architek-
tonicznego istniejącego osiedla; 

2) uzupełniającą – na wolnych działkach oraz 
wymienną – w miejscach zabudowy zde-
gradowanej. 

2. Dopuszcza się na terenie, o którym mowa w 
ust. 1 kontynuację oraz realizację funkcji usłu-
gowych o uciąŊliwoņci nie wykraczającej poza 
teren własnej działki. 

3. Ustala się typ zabudowy: budynki wolnostojące 
i bliňniacze oraz małe domy mieszkalne do 
4 mieszkań. 

4. Dopuszcza się zabudowę szeregową z przyłą-
czeniem do kanalizacji miejskiej. 

5. Dla nowej zabudowy ustala się następujące 
warunki: 

1) lokalizowanie jednego budynku na jednej 
działce, 

2) architektura i zagospodarowanie terenu 
nawiązujące do istniejącego charakteru 
osiedla, 

3) wysokoņć budynków do 12m od poziomu 
terenu do najwyŊszej kalenicy dachu, 

4) dachy strome o pochyleniu połaci równym 
lub większym od 30º – poddasze uŊytkowe, 

 

5) wskaňnik maksymalnej intensywnoņci zabu-
dowy I = 0,7, 

6) utrzymanie min. 50% powierzchni działki 
biologicznie czynnej, 

7) zaleca się ujednolicenie ogrodzeń sąsiadu-
jących posesji. 

6. Ustala się lokalizowanie garaŊy i miejsc parkin-
gowych na terenie własnej działki. 

7. Ustala się obowiązek zachowania w maksy-
malnym stopniu istniejącego starodrzewu. 

8. Dla terenów MJ/34, MJ/35 obowiązują ustale-
nia § 50 dotyczące Kanału Wawerskiego. 

§ 13. Ustalenia szczegółowe dla terenów: MJ/1, 
MJ/2, MJ/3, MJ/4, MJ/5, MJ/9, MJ/10, MJ/11, 
MJ/17, MJ/23, MJ/30, MJ/33, MJ/37, MJ/45: 

1. Tereny zabudowy połoŊone w strefie uciąŊli-
woņci ponad lokalnych tras komunikacyjnych o 
zasięgu okreņlonym na rysunku planu. Zabu-
dowa wymaga zabezpieczeń przeciwhałaso-
wych zgodnie z Polską Normą i przepisami 
szczególnymi. 

2. Wyklucza się na terenach połoŊonych w strefie 
uciąŊliwoņci tras komunikacyjnych lokalizację 
usług słuŊby zdrowia i oņwiaty. 

3. Dla terenu MJ/33 obowiązują ustalenia § 50 
dotyczące Kanału Wawerskiego. 

4. Pozostałe ustalenia jak w § 12 ust. 1-7. 

§ 14. Ustalenia szczegółowe dla terenów: 
MJ/48, MJ/49, MJ/50, MJ/52, MJ/53, MJ/55, 
MJ/56, MJ/57, MJ/58, MJ/59, MJ/60, MJ/61, 
MJ/62, MJ/63, MJ/64, MJ/65, MJ/66, MJ/67, MJ/68 
- połoŊonych na wschód od ul. Kajki: 

1. Dla nowej zabudowy - z zastrzeŊeniem działki 
21 w obrębie 3-11-21, dla której obowiązują 
ustalenia § 7 ust. 2 - ustala się następujące wa-
runki: 

1) lokalizowanie jednego budynku na jednej 
działce, 

2) powierzchnia działki - 1000m2 ± 10%, 

3) wysokoņć budynków do 12m od poziomu 
terenu do najwyŊszej kalenicy dachu, 

4) dachy strome o pochyleniu połaci równym 
lub większym od 30º – poddasze uŊytkowe, 

5) wskaňnik maksymalnej intensywnoņci zabu-
dowy I = 0,5, 

6) utrzymanie min. 70% powierzchni działki 
biologicznie czynnej. 

2. Pozostałe ustalenia jak w § 12 ust. 1, 2, 3, 6, 7. 
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§ 15. Ustalenia szczegółowe dla terenów na 
których są zlokalizowane obiekty objęte ochroną 
konserwatorską MJ/4, MJ/7, MJ/17, MJ/19, MJ/21, 
MJ/22, MJ/23, MJ/24, MJ/25, MJ/26, MJ/28, 
MJ/30, MJ/36, MJ/39, MJ/40: 

1. Na terenach wyŊej okreņlonych zlokalizowane 
są budynki zabytkowe dla których obowiązują 
ustalenia zawarte w § 11. 

2. Dla terenu MJ/36 obowiązują ustalenia § 50 
dotyczące Kanału Wawerskiego. 

3. Pozostałe ustalenia jak w § 12 ust. 1-7. 

§ 16. Ustalenia szczegółowe dla terenów 
MJ/51, MJ/54: 

1. Na terenach MJ/51, MJ/54 są drzewa – pomniki 
przyrody podlegające ochronie Wojewódzkiego 
Konserwatora Przyrody wymienione w § 10. 

2. Okreņla się strefę ochronną w promieniu 15m 
wokół drzewa. 

3. Na terenie MJ/54 zlokalizowany jest budynek 
zabytkowy dla którego obowiązują ustalenia 
zawarte w § 11. 

4. Pozostałe ustalenia jak w § 14. 

§ 17. Ustalenia szczegółowe dla terenu 
MJL/1U, MJL/2U 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami MJL/1U, MJL/2U ustala się prze-
znaczenie podstawowe – zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna i usług nieuciąŊliwych z 
zakresu handlu, gastronomii, biur, obsługi fi-
nansowej, administracji, łącznoņci, i hotelar-
stwa na działkach z zielenią leņną. 

2. Ustala się warunki zabudowy i zagospodaro-
wania terenu okreņlone w § 7 ust. 2. 

3. Nakazuje się zagospodarowanie działki w do-
stosowaniu do istniejących warunków ņrodo-
wiska, w szczególnoņci wyboru miejsca pod 
zabudowę najmniej kolidującego z istniejącym 
wartoņciowym zadrzewieniem. Projekt budow-
lany winien być wykonany z uwzględnieniem 
inwentaryzacji i waloryzacji zieleni. 

4. Dla nowo –wznoszonej zabudowy ustala się 
następujące warunki: 

1) wysokoņć zabudowy do 12m od poziomu 
terenu do najwyŊszej kalenicy dachu, 

2) dachy o pochyleniu połaci minimum 30º - 
poddasze uŊytkowe. 

5. Ustala się obowiązek lokalizacji miejsc parkin-
gowych i garaŊy na terenie własnej działki. 

 

6. Ustala się obowiązek stosowania ogrodzeń 
aŊurowych. 

7. Tereny MJL/1U i MJL/2U leŊą w strefie uciąŊli-
woņci trasy B. Czecha. Zabudowa w tej strefie 
wymaga zabezpieczeń przeciwhałasowych 
zgodnie z Polską Normą i przepisami szczegól-
nymi. 

8. Obowiązują ustalenia okreņlone w § 7, § 8, § 9. 

§ 18. Ustalenia szczegółowe dla terenów 
MJL/3, MJL/4, MJL/5, MJL/6, MJL/7, MJL/8: 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami MJL ustala się przeznaczenie pod-
stawowe – zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna na działkach z zielenią leņną. 

2. Ustala się warunki zabudowy i zagospodaro-
wania terenu okreņlone w § 7 ust. 2. 

3. Zakazuje się wtórnego podziału zmniejszające-
go istniejącą powierzchnię działek, która wyno-
si minimum dla niŊej wymienionych terenów: 

1) MJL/3, 4, 5, 6 – 2000m2, 

2) MJL/7 – wzdłuŊ ul. Nawigatorów ~ 1800m2, 

3) wzdłuŊ ul. H. Wierzchowskego ~ 1600m2. 

4. Zakazuje się trwałych przekształceń naturalnej 
rzeňby terenu. 

5. Pozostałe ustalenia jak w § 17 ust. 3, 4, 5, 6. 

§ 19. Ustalenia szczegółowe dla terenu MN/1, 
MN/2, MN/3, MN/4, MN/5, MN/7: 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem MN ustala się jako przeznaczenie 
podstawowe – zabudowę mieszkaniową jedno-
rodzinną i wielorodzinną: 

1) istniejącą – do kontynuacji uŊytkowania z 
dopuszczeniem modernizacji i przebudowy 
z zachowaniem skali i charakteru architek-
tonicznego istniejącego osiedla, 

2) uzupełniającą – na działkach wolnych oraz 
jako wymianę zabudowy i infrastruktury 
technicznej zdegradowanej na nową. 

2. Dopuszcza się na terenie, o którym mowa w 
ust. 1, kontynuację oraz realizację funkcji usłu-
gowych o uciąŊliwoņci nie wykraczającej poza 
teren własnej działki. 

3. Ustala się typ zabudowy: 

1) budynki wolnostojące i bliňniacze, 

2) budynki szeregowe i małe domy mieszkalne 
wielorodzinne do 8 mieszkań z przyłącze-
niami do kanalizacji miejskiej. 
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4. W stosunku do nowej zabudowy ustala się 

następujące wymogi: 

1) architektura i zagospodarowanie terenu 
nawiązujące do istniejącego charakteru 
osiedla, 

2) wysokoņć budynków do 12m od poziomu 
terenu do najwyŊszej kalenicy dachu, 

3) dachy strome o pochyleniu połaci równym 
lub większym od 30º – poddasze uŊytkowe, 

4) wskaňnik maksymalnej intensywnoņci zabu-
dowy I = 0,7, 

5) zaleca się ujednolicenie ogrodzeń sąsiadu-
jących posesji. 

5. Dla zabudowy wolnostojącej i bliňniaczej – 
lokalizowanie jednego budynku na jednej 
działce. 

6. Ustala się lokalizowanie garaŊy i miejsc parkin-
gowych na terenie własnej działki. 

7. Ustala się obowiązek zachowania w maksy-
malnym stopniu istniejącego starodrzewu. 

8. Tereny MN/1, 3, 4, 5 połoŊone częņciowo w 
strefie uciąŊliwoņci ponad lokalnych tras ko-
munikacyjnych o zasięgu okreņlonym na ry-
sunku planu – zabudowa w tej strefie wymaga 
zabezpieczeń przeciwhałasowych zgodnie z 
Polską Normą i przepisami szczególnymi. Wy-
klucza się lokalizację usług zdrowia i oņwiaty. 

§ 20. Ustalenia szczegółowe dla terenów MW/1, 
MW/2, MW/3, MW/4, MW/5: 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami MW ustala się przeznaczenie pod-
stawowe – budownictwo mieszkaniowe wielo-
rodzinne. 

2. Dopuszcza się na terenie MW/2 i MW/3 moder-
nizację budynków i jeņli pozwolą warunki grun-
towe i techniczne, podwyŊszenie o jedną kon-
dygnację ze zmianą geometrii dachu (uformo-
wanie mansardy). 

3. Istniejące osiedle na terenie MW/4 połoŊone 
jest w granicach strefy ochronnej Mazowiec-
kiego Parku Krajobrazowego. 

4. Dopuszcza się realizację funkcji usługowych, 
nieuciąŊliwych dla ņrodowiska. 

5. Ustala się wysokoņć zabudowy – do 12m od 
poziomu terenu do górnej krawędzi ņciany ze-
wnętrznej. 

6. Ustala się maksymalny wskaňnik intensywno-
ņci zabudowy I = 1,5. 

7. Ustala się powierzchnię biologicznie czynną - 
minimum 25%. 

8. Ustala się obowiązek zachowania w maksy-
malnym stopniu wartoņciowej zieleni. 

9. Niezbędna liczba miejsc parkingowych i gara-
Ŋowych na terenie własnej działki. 

§ 21. Ustalenia szczegółowe dla terenu UMN/1 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem UMN/1 ustala się przeznaczenie 
podstawowe – zabudowa usługowo mieszka-
niowa, osiedlowy oņrodek usługowy. 

2. Dopuszcza się zabudowę sportowo- rekreacyj-
ną, usługowo-handlową z towarzyszącą zabu-
dową mieszkaniową. 

3. Ustala się wysokoņć zabudowy - do 10,5m od 
poziomu terenu do górnej krawędzi ņciany ze-
wnętrznej, lub 12m do najwyŊszej kalenicy da-
chu. 

4. Powierzchnia biologicznie czynna - minimum 
25% 

5. Zaleca się opracowanie koncepcji programo-
wo-przestrzennej dla całego terenu oņrodka. 

6. Ustala się obowiązek zachowania w maksy-
malnym stopniu wartoņciowej zieleni. 

7. Wyklucza się lokalizację funkcji kolidujących z 
sąsiedztwem terenu koņcielnego. 

8. Ustala się lokalizowanie garaŊy i miejsc parkin-
gowych na terenie własnej działki. 

§ 22. Ustalenia szczegółowe dla terenu UMN/2, 
UMN/3 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem UMN/2, UMN/3 ustala się jako prze-
znaczenie podstawowe - zabudowa usługowo 
mieszkaniowa. 

2. Ustala się zabudowę usługowo-handlową wol-
nostojącą oraz wbudowaną w parterze budyn-
ków mieszkalnych. 

3. Wysokoņć zabudowy do 12m od poziomu tere-
nu do najwyŊszej kalenicy dachu. 

4. Ustala się obowiązek zachowania w maksy-
malnym stopniu wartoņciowej zieleni. 

5. Ustala się lokalizowanie garaŊy i miejsc parkin-
gowych na własnej działce. 

6. Tereny połoŊone w strefie uciąŊliwoņci tras 
komunikacyjnych ponad lokalnych o zasięgu 
okreņlonym na rysunku planu. Zabudowa wy-
maga zabezpieczeń przeciwhałasowych zgod-
nie z Polską Normą i przepisami szczególnymi, 
wyklucza się lokalizację usług słuŊby zdrowia i 
oņwiaty. 
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7. Zaleca się opracowanie koncepcji programo-

wo-przestrzennej dla całych terenów UMN/2, 
UMN/3. 

§ 23. Ustalenia szczegółowe dla terenu UO/1, 
UO/2: 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem UO/1, UO/2 ustala się przeznaczenie 
podstawowe – usługi oņwiaty, obiekty istnieją-
ce szkoły. 

2. Dopuszcza się na terenie, o którym mowa w 
ust. 1 kontynuację uŊytkowania oraz moderni-
zację i przebudowę obiektów o funkcji usługo-
wej dla funkcji podstawowej. 

§ 24. Ustalenia szczegółowe dla terenu UO/3 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem UO/3 ustala się przeznaczenie podstawowe 
usługi oņwiaty – obiekt istniejącego przedszkola – 
kontynuacja uŊytkowania. 

§ 25. Ustalenia szczegółowe dla terenu UZ: 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem UZ ustala się przeznaczenie pod-
stawowe – usługi zdrowia, obiekt istniejący – 
Instytut Kardiologii – kontynuacja uŊytkowania. 

2. Dopuszcza się na terenie, o którym mowa w 
ust. 1 kontynuację uŊytkowania, modernizację, 
budowę i rozwój obiektów o funkcjach usłu-
gowych związanych z podstawowym przezna-
czeniem terenu. 

3. Ustala się obowiązek zachowania starodrzewu. 

§ 26. Ustalenia szczegółowe dla terenu UP/1, 
UP/2 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem UP ustala się przeznaczenie podstawowe – 
usługi publiczne, obiekty istniejące – kontynuacja 
uŊytkowania. 

§ 27. Ustalenia szczegółowe dla terenu U/1, U/2 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem U ustala się przeznaczenie podsta-
wowe – usług hotelarskich i rekreacyjnych, dla 
terenu U/1 hotelowe, dla terenu U/2 odnowy 
biologicznej. 

2. Dopuszcza się realizację funkcji uzupełniają-
cych i obsługujących funkcję podstawową. 

3. Dla zabudowy nowej ustala się wysokoņć do 
10,5m od poziomu terenu do wierzchu najwyŊ-
szego stropu ocieplonego. 

4. Niezbędna liczba miejsc parkingowych i gara-
Ŋowych winna być zlokalizowana na terenie 
własnych działek. 

5. Tereny połoŊone w strefie uciąŊliwoņci ponad 
lokalnych tras komunikacyjnych, zabudowa 
wymaga zabezpieczenia przeciwhałasowego 
zgodnie z Polską Normą i przepisami szczegól-
nymi. 

6. Prace budowlane przy budynku zabytkowym 
na terenie U/1 wymagają uzgodnienia z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków. 

§ 28. Ustalenia szczegółowe dla terenu UK: 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem UK ustala się przeznaczenie pod-
stawowe – sakralne, koņciół rzymskokatolicki 
istniejący z oņrodkiem dydaktyczno społecz-
nym - kontynuacja uŊytkowania. 

2. Dopuszcza się realizację funkcji uzupełniają-
cych funkcję podstawową. 

§ 29. Ustalenia szczegółowe dla terenu UT/1: 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem UT/1 ustala się przeznaczenie podstawowe – 
usługi techniczne, urządzenia telekomunikacji – 
kontynuacja uŊytkowania. 

§ 30. Ustalenia szczegółowe dla terenu UT/2: 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem UT/2 ustala się przeznaczenie pod-
stawowe usługi techniczne – Centrum Teleko-
munikacji i Radiokomunikacji Warszawa-Anin - 
kontynuacja uŊytkowania. 

2. Adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkanio-
wą. 

§ 31. Ustalenia szczegółowe dla terenów P/1 
i P/2: 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem P/1 i P/2 ustala się przeznaczenie 
podstawowe - składowo-produkcyjne nieuciąŊ-
liwe dla ņrodowiska, kontynuacja uŊytkowania. 

2. Dopuszcza się w przypadku likwidacji działal-
noņci włączenie terenu do sąsiedniej strefy 
funkcjonalnej MJ. 

§ 32. Ustalenia szczegółowe dla terenu K/1 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem K/1 ustala się przeznaczenie pod-
stawowe - usługi komunikacyjne – stacja paliw, 
usługi towarzyszące. 

2. Ewentualne uciąŊliwoņci nie mogą przekraczać 
granic własnej działki. 

§ 33. Ustalenia szczegółowe dla terenu K/2: 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem K/2 ustala się przeznaczenie pod-
stawowe - usługi komunikacyjne – baza trans-
portowa, usługi towarzyszące. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 75 – 11567 – Poz. 1162 
 
2. Ewentualne uciąŊliwoņci nie mogą przekraczać 

granic własnej działki. 

§ 34. Ustalenia szczegółowe dla terenu K/3: 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem K/3 ustala się przeznaczenie pod-
stawowe - usługi komunikacyjne – myjnia, ob-
sługa samochodów. 

2. Ewentualne uciąŊliwoņci nie mogą przekraczać 
granic własnej działki. 

§ 35. Ustalenia szczegółowe dla terenu ZR/2 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem ZR/2 ustala się przeznaczenie pod-
stawowe – zieleń rekreacyjna z usługami towa-
rzyszącymi zaplecza sportowo rekreacyjnego, 
„Górka Delmacha”. 

2. Ustala się wymóg zachowania na terenie w 
maksymalnym stopniu wartoņciowego staro-
drzewu. 

3. Ustala się zachowanie 80% powierzchni terenu 
biologicznie czynnej. 

4. Zabudowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego w 
formie pawilonowej, wysokoņć do 7m od po-
ziomu terenu do najwyŊszego stropu ocieplo-
nego. 

§ 36. Ustalenia szczegółowe dla terenu ZR/1 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem ZR/1 ustala się przeznaczenie podstawowe – 
zieleń rekreacyjna, ogród jordanowski istniejący – 
kontynuacja uŊytkowania. 

§ 37. Ustalenia szczegółowe dla terenu Z/1, Z/2 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem Z/1, Z/2 ustala się przeznaczenie – zieleń natu-
ralna – podlegająca ochronie, stanowiąca frag-
ment powiązania przyrodniczego – ciągu ekolo-
gicznego wzdłuŊ Kanału Wawerskiego. 

Rozdział 4 
ustalenia dla terenów ciągów komunikacyjnych 

§ 38.1. Przyjmuje się, Ŋe następujące istniejące 
ciągi komunikacyjne stanowią elementy podsta-
wowego miejskiego układu drogowo – ulicznego i 
pełnią funkcje ponad lokalne w stosunku do ob-
szaru objętego planem: 

1) ul. Bronisława Czecha o funkcji ulicy głównej 
ruchu przyspieszonego, oznaczona na rysunku 
planu symbolem 1KUGP; 

2) ciąg ulicy Wydawnicza – Szpotańskiego o funk-
cji ulicy zbiorczej, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 2KUZ- 3KUZ 

3) ul. M. Kajki – ul. PoŊaryskiego o funkcji ulicy 
zbiorczej, oznaczony na rysunku planu symbo-
lem 4KUZ o szerokoņci 13,0 – 35,0m 

2. Na objętych planem odcinkach ulic wymie-
nionych w ust. 1 ustala się skrzyŊowania i wloty 
wyłącznie wyznaczone na rysunku planu. 

§ 39.1. Dla obsługi istniejącego i nowego zain-
westowania na obszarze objętym planem ustala 
się układ ulic lokalnych, dojazdowych oraz ciągów 
pieszo - jezdnych. 

2. Ustala się przebiegi ulic, o których mowa w 
ust. 1 oraz okreņla ich szerokoņci wyznaczone na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi: 

1) ul. Wierzchowskiego – lokalna, oznaczona na 
rysunku planu symbolem 5KUL o szerokoņci 
15,0-20,0 

2) ul. Marysińska (odcinek między ul. B. Czecha 
– a ul.IV Poprzeczną) – lokalna, oznaczona na 
rysunku planu symbolem 6KUL o szerokoņci 
11,0-20,0m, 

3) ul. Krawiecka – lokalna oznaczona na rysunku 
planu symbolem 7KUL o szerokoņci 10,5-
12,0m, 

4) ul. Tulipanowa – lokalna, oznaczona na ry-
sunku planu symbolem 8KUL o szerokoņci 
12,0m, 

5) ul. IV Poprzeczna – lokalna, oznaczona na 
rysunku planu symbolem 9KUL o szerokoņci 
11,0-24,0m, 

6) ul. Odrodzenia (odcinek między ul. Kajki – 
a ul. Zalipie) lokalna, oznaczona na rysunku 
planu symbolem 10KUL o szerokoņci 25,0m, 

7) ul. Zalipie – lokalna, oznaczona na rysunku 
planu symbolem 11KUL o szerokoņci 

8) 15,0m, 

9) ul. Alpejska – lokalna, oznaczona na rysunku 
planu symbolem 12KUL o szerokoņci 15,0-
24,0m, 

10) ul. Zorzy – lokalna, oznaczona na rysunku 
planu symbolem 13KUL o szerokoņci 12,0m, 

11) ul. IX Poprzeczna – lokalna, oznaczona na 
rysunku planu symbolem 14KUL o szerokoņci 
9,5-12,0m, 

12) ul. Zambrowska – lokalna, oznaczona na ry-
sunku planu symbolem 15KUL o szerokoņci 
11,0-12,0m, 

13) ul. Marysińska (odcinek między ul. IV Po-
przeczną – a ul. Bosmańską) – dojazdowa 
oznaczona na rysunku planu symbolem 6-bis 
KUD o szerokoņci 11,0-14,0m, 

14) ul. Odrodzenia (odcinek między ul. Zalipie – 
a ul. Odsieczy Wiedeńskiej) – dojazdowa, 
oznaczona na rysunku planu symbolem      
10-bis KUD o szerokoņci 13,5-25,0m, 
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15) ul. Hertza – dojazdowa, oznaczona na rysunku 

planu symbolem 16 KUD o szerokoņci            
9,5-11,0m, 

16) ul. Trawiasta – dojazdowa, oznaczona na ry-
sunku planu symbolem 17 KUD o szerokoņci 
8,0-13,0m, 

17) ul. Stradomska – dojazdowa, oznaczona na 
rysunku planu symbolem 18 KUD o szeroko-
ņci 8,0-15,0m, 

18) ul. RzeŊbiarska – dojazdowa, oznaczona na 
rysunku planu symbolem 19KUD o szerokoņci 
8,5-18,5m, 

19) ul. Homera – dojazdowa, oznaczona na ry-
sunku planu symbolem 20 KUD o szerokoņci 
7,5-10,0m, 

20) ul. Szoferska – dojazdowa, oznaczona na ry-
sunku planu symbolem 21 KUD o szerokoņci 
8,0m, 

21) ul. I Poprzeczna – dojazdowa, oznaczona na 
rysunku planu symbolem 22 KUD o szeroko-
ņci 8,0-10,0m, 

22) ul. II Poprzeczna – dojazdowa, oznaczona na 
rysunku planu symbolem 23 KUD o szeroko-
ņci 9,5-12,5m, 

23) ul. III Poprzeczna – dojazdowa, oznaczona na 
rysunku planu symbolem 24 KUD o szeroko-
ņci 9,5-11,0m, 

24) ul. V Poprzeczna – dojazdowa, oznaczona na 
rysunku planu symbolem 25 KUD o szeroko-
ņci 10,0-16,0m, 

25) ul. Odsieczy Wiednia - dojazdowa, oznaczona 
na rysunku planu symbolem 26 KUD o szero-
koņci 14,5m, 

26) ul. Nawigatorów – dojazdowa, oznaczona na 
rysunku planu symbolem 27 KUD o szeroko-
ņci 10,5-11,0m, 

27) ul. Zgorzelecka – dojazdowa, oznaczona na 
rysunku planu symbolem 28 KUD o szeroko-
ņci 8,0m, 

28) ul. Bosmańska – dojazdowa, oznaczona na 
rysunku planu symbolem 29 KUD o szeroko-
ņci 11,5-12,0m 

29) ul. VI Poprzeczna- dojazdowa, oznaczona na 
rysunku planu symbolem 30 KUD o szeroko-
ņci 8,0-16,0m, 

30) ul. VIII Poprzeczna – dojazdowa, oznaczona 
na rysunku planu symbolem 31 KUD o szero-
koņci 10,5-12,0m, 

31) ul. Axentowicza – dojazdowa, (odcinek od 
ul. Zorzy – ok. 300m w kierunku południo-

wym) oznaczona na rysunku planu symbolem 
32 KUD o szerokoņci 9,5m, 

32) ul. Niemodlińska – dojazdowa, oznaczona na 
rysunku planu symbolem 33 KUD o szeroko-
ņci 10,0-12,5m, 

33) ul. Kosynierów – dojazdowa, oznaczona na 
rysunku planu symbolem 34 KUD o szeroko-
ņci 8,0-11,0m, 

34) ul. Pazińskiego – dojazdowa, oznaczona na 
rysunku planu symbolem 35 KUD o szeroko-
ņci 10,5-16,5m, 

35) ul. PoŊaryskiego (odcinek ul. IX Poprzeczna – 
ul. Kajki) – dojazdowa, oznaczona na rysunku 
planu symbolem 36 KUD o szerokoņci              
8,0-15,5m, 

36) ul. X Poprzeczna – dojazdowa, oznaczona na 
rysunku planu symbolem 37 KUD o szeroko-
ņci 9,0-10,5m, 

37) ul. XII Poprzeczna – dojazdowa, oznaczona na 
rysunku planu symbolem 38 KUD o szeroko-
ņci 6,0m, 

38) ul. Wygodna – dojazdowa, oznaczona na ry-
sunku planu symbolem 39 KUD o szerokoņci 
6,5-7,0m, 

39) ul. Projektowana – oznaczona na rysunku 
planu symbolem K p-j o szerokoņci 9m. 

3. Jako uzupełnienie układu ulic, o którym 
mowa w ust. 2 ustala się przebiegi ciągów pieszo 
– jezdnych, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem K p-j, o szerokoņci w liniach rozgraniczają-
cych minimum 6,0m. W przypadkach uzasadnio-
nych istniejącym zagospodarowaniem dopuszcza 
się szerokoņć ciągu pieszo – jezdnego mniejszą niŊ 
6,0m, tj. zgodną z liniami obecnych ogrodzeń lub 
zabudowy. 

4. Przy ulicach lokalnych i dojazdowych o sze-
rokoņciach mniejszych niŊ 12,0m i 10,0m (uzasad-
nionych istniejącym zagospodarowaniem) oraz 
dla ciągów pieszo – jezdnych ustala się obowiązek 
udostępnienia pasów terenu na przyległych do 
nich działkach o szerokoņci ok. 2m, w przypadku 
realizacji uzbrojenia inŊynieryjnego. 

§ 40.1. Ustala się następujące minimalne 
wskaňniki zaspokojenia potrzeb parkingowych dla 
obiektów nowo wznoszonych lub rozbudowywa-
nych: 

1) dla budynku jednorodzinnego lub segmentu 
– 2 stanowiska, 

2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
– 1 stanowisko / 1 lokal mieszkalny, nie mniej 
jednak niŊ 1 stanowisko na / 60m2 pow. uŊyt-
kowej. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 75 – 11569 – Poz. 1162 
 
3) dla obiektów usługowo – handlowych (wol-

nostojących i wbudowanych) – 30 stanowisk / 
1000m2 pow. uŊytkowej, minimum 3 miejsca 
na obiekt, 

4) dla biur i urzędów – 25 stanowisk / 1000m2 
pow. uŊytkowej, 

5) dla koņcioła 10-14 stanowisk na 1000 miesz-
kańców parafii, 

6) dla hoteli – 35 stanowisk na 100 łóŊek, 

7) dla obiektów oņwiaty – 30 stanowisk/100 za-
trudnionych 

8) dla obiektów słuŊby zdrowia (szpitali) –        
50 stanowisk / 100 łóŊek 

9) dla obiektów gastronomicznych – 26 stano-
wisk /100 miejsc konsumpcyjnych, 

10) dla zakładów pracy – 25 - 30 stanowisk/          
100 zatrudnionych, 

11) dla kina – 35 stanowisk/ 100 miejsc na wi-
downi, 

12) dla przychodni zdrowia – 24 stanowiska/ 
1000m2 pow. uŊytkowej, 

13) dla terenów sportowych (obiektów sporto-
wych) – 24 stanowiska / 100 uŊytkowników 
jednoczeņnie. 

2. Inwestorzy mają obowiązek zapewnienia re-
alizacji odpowiedniej iloņci miejsc parkingowych 
na terenie własnej działki. 

3. Dopuszcza się urządzanie parkingów ogól-
nodostępnych w obrębie pasów ulicznych, pod 
warunkiem zachowania wymaganych parametrów 
technicznych dla przekroju ulicznego i w miej-
scach nie zagraŊających bezpieczeństwu ruchu, w 
formie prostopadłych zatok parkingowych wzdłuŊ 
jezdni lub zatok równoległych – tylko w ulicach 
lokalnych (KUL), i dojazdowych (KUD). 

4. Dopuszcza się moŊliwoņć budowy ogólno-
dostępnych parkingów podziemnych pod terena-
mi o innym przeznaczeniu – pod warunkiem speł-
nienia wymogów zawartych w przepisach budow-
lanych. 

§ 41. Na terenach w obrębie linii rozgraniczają-
cych ciągów komunikacyjnych: 

1. Zabezpiecza się pasy terenu dla urządzeń i 
przewodów podziemnych miejskiej infra-
struktury technicznej; 

2. Dopuszcza się sytuowanie urządzeń dro-
gowych oraz urządzeń związanych z 
utrzymaniem i obsługą ruchu, a takŊe 
urządzeń energetycznych i telekomunika-
cyjnych, pod warunkiem spełnienia wy-

magań okreņlonych w przepisach szczegó-
łowych dotyczących dróg publicznych; 

3. Zakazuje się realizacji obiektów budowla-
nych, nie wymienionych w powyŊszych 
podpunktach, z wyjątkiem kiosków z pra-
są, papierosami, kwiatami, artykułami 
drobnymi, jako obiektów nie związanych 
trwale z podłoŊem, o powierzchni zabu-
dowy nie większej niŊ 15m2, sytuowanych 
wyłącznie w rejonach przystanków komu-
nikacji publicznej oraz waŊniejszych skrzy-
Ŋowań ulic, w sposób nie ograniczający 
widocznoņci. 

§ 42. Ustala się system ņcieŊek rowerowych 
prowadzonych w terenach ciągów komunikacyj-
nych (wzdłuŊ ulic pełniących funkcje ponad lokal-
ne w stosunku do obszaru objętego planem). 
ŅcieŊki te wyznaczone na rysunku planu symbo-
lem graficznym muszą mieć szerokoņć minimum 
2,0m. 

§ 43.1. Ustala się obowiązek odpowiedniego 
zabezpieczenia przeciwhałasowego od uciąŊliwo-
ņci arterii komunikacyjnych zgodnie z Polską 
Normą i przepisami szczególnymi. 

2. Ustala się uszczegółowienie ostatecznego 
przebiegu, geometrii i osi ulic w ramach opraco-
wania projektów technicznych ulic. 

Rozdział 5 
Zasady obsługi inżynieryjnej 

§ 44. Wodociągi: 

Ustala się zaopatrzenie w wodę z magistrali wo-
dociągowej DN 800 w ul. Płowieckiej oraz z głów-
nego przewodu wodociągowego DN 200÷250 w 
ulicach: Patriotów, Szpotańskiego, Poprzecznej X i 
Rzeňbiarskiej. Bezpoņrednim ňródłem zasilania w 
wodę będą istniejące i projektowane rozbiorcze 
przewody wodociągowe: DN 150÷250 w ulicach 
osiedlowych. 

§ 45. Kanalizacja: 

Ustala się odprowadzanie ņcieków sanitarnych do 
rozdzielczej sieci ogólnomiejskiej w systemie 
grawitacyjnym. Odbiornikami ņcieków sanitar-
nych będą istniejące kolektory i kanały sanitarne 
 0,20,  0,30,  0,50 i J 0,50 x 0,95 w ulicach: Pa-

triotów, Szpotańskiego, Wydawniczej oraz ulicach 
osiedlowych. Główny kolektor J 0,50x0,95 odpro-
wadzi ņcieki do kolektora warszawskiego w 
ul. Marsa. Ze względu na sąsiedztwo Mazowiec-
kiego Parku Krajobrazowego ustala się po-
wierzchniowe (w grunt) odprowadzenie wód opa-
dowych po uprzednim podczyszczeniu. 
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§ 46. Gazociągi: 

Ustala się zaopatrzenie w gaz z istniejącego gazo-
ciągu DN 200 w ulicy Patriotów, Wydawniczej oraz 
przewodów rozdzielczych na terenie osiedla. 
Przewody gazowe muszą być prowadzone w od-
ległoņci od płotów min. 0,5m, szafki gazowe w 
linii ogrodzeń dostępne z zewnątrz. 

§ 47. Sieć cieplna: 

Ustala się zaopatrzenie w energię cieplną z lokal-
nych ňródeł ciepła (gazowych lub elektrycznych). 

§ 48. Elektroenergetyka: 

1. Ustala się zasilanie w energię elektryczną z 
istniejących i projektowanych stacji transfor-
matorowych 15/0,4kV przyłączonych liniami 
energetycznymi 15kV do RPZ 110/15kV Między-
lesie. 

2. Ustala się doprowadzanie energii elektrycznej 
do budynków liniami kablowymi niskiego na-
pięcia, prowadzonymi w liniach rozgraniczają-
cych ulic do złącz kablowych w ogrodzeniach 
poszczególnych posesji. Dla kaŊdej nowo zain-
stalowanej mocy 1000kW nowa stacja trans-
formatorowa. Odległoņć między stacjami do 
350m. 

3. Istniejąca ponad lokalna linia energetyczna WN 
110kV ma strefę uciąŊliwoņci o szerokoņci 19m 
(po 9,5m od osi linii) którą okreņlono na rysun-
ku planu, w strefie tej nie naleŊy lokalizować 
budynków mieszkalnych, oraz przeznaczonych 
na stały pobyt ludzi. 

§ 49. Telekomunikacja: 

Ustala się przyłączenie budynków do podziemnej 
kanalizacji telefonicznej, prowadzonej wzdłuŊ pa-
sów terenu leŊących w liniach rozgraniczających 
ulic, do szafek rozdzielczych połączonych z rozbu-
dowaną centralą telefoniczną Wawer. Projekty 
przebudowy, rozbudowy kanalizacji telekomuni-
kacyjnej naleŊy uzgadniać z Telekomunikacją Pol-
ską S.A. oraz Biurem Łącznoņci Komendy Głównej 
Policji, celem uniknięcia kolizji z siecią Policji. 

 

 

 

§ 50. Ochrona Kanału Wawerskiego: 

1. Kanał Wawerski jest ciekiem melioracyjnym 
podlegających ochronie. 

2. Projektowaną zabudowę na terenach bezpo-
ņrednio przyległych do Kanału naleŊy uzgad-
niać z Wojewódzkim Zarządem Melioracji. 

3. Strefę ochronną Kanału stanowi pas gruntu 
szerokoņci 10m po 5m od jego osi. 

4. WzdłuŊ Kanału na obszarze objętym planem 
biegnie ciąg ekologiczny – powiązanie przy-
rodnicze z sąsiednimi terenami otwartymi, wy-
klucza się jakąkolwiek działalnoņć mogącą 
przerwać droŊnoņć tego ciągu. 

Rozdział 6 
Przepisy końcowe 

§ 51. W związku z uchwaleniem niniejszego 
planu ustala się stawkę procentową wzrostu war-
toņci nieruchomoņci - w wysokoņci 0% zgodnie z 
art. 10 ust. 3, art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca o 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z1999r. 
Nr 15, poz. 139 ze zmianami). 

§ 52. Do spraw z zakresu zagospodarowania 
przestrzennego wszczętych przed dniem wejņcia 
w Ŋycie niniejszego planu, a nie zakończonych 
decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia planu. 

§ 53. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 54. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Mazowieckiego. 
 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 

ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 
2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 
Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111. 

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 
1999r. nr 111 poz. 1279, Dz.U. z 2001r. nr 14 poz. 124, Dz.U. 
z 2001r. nr 154 poz. 1804. 

3 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 
2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 
954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 
1635, z 2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413. 

 
Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy: 

Ewa Malinowska-Grupińska 
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