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UCHWAŁA Nr XXVIII/595/2011 

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

 z dnia 1 grudnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w rejonie ulicy Nowoursynowskiej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
póŎn. zm.1) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 
póŎn. zm.2), w zwiņzku z uchwałņ nr 
LII/1369/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia  
19 maja 2005r. w sprawie przystņpienia do spo-
rzņdzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w rejonie ulicy Nowoursy-
nowskiej i zmieniajņcņ jņ uchwałņ nr 
LXXXVIII/2600/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 
26 sierpnia 2010r. oraz stwierdzajņc, Őe niniejszy 
plan jest zgodny z ustaleniami Studium Uwa-
runkowaŊ i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego m.st. Warszawy uchwalonym 
uchwałņ nr LXXXII/2746/2006 Rady Miasta Sto-
łecznego Warszawy z dnia z dn. 10 paŎdziernika 
2006r. (z póŎniejszymi zmianami3) Rada m.st. 
Warszawy uchwala, co nastňpuje 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1.1. Uchwala siň miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego w rejonie ulicy No-
woursynowskiej, zwany dalej „planem”, którego 
granice wyznaczajņ kolejno: 

- od południa: północna granica miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Wolica uchwalonego uchwałņ Nr 520 Rady 
Gminy Warszawa – Ursynów z dnia 12 maja 
1998r. (Dz. Urz. Woj. Warszawskiego z 1998r. 
Nr 35, poz. 116); 

- od zachodu: wschodnia linia rozgraniczajņca 
ul. Nowoursynowskiej, południowa linia roz-
graniczajņca ul. Nugat, fragment wschodniej 
linii rozgraniczajņcej ul. Kiedacza do połu-
dniowej granicy działki nr ew. 99 z obrňbu  
1-10-24, południowa granica działki nr ew. 99 
z obrňbu 1-10-24 do punktu przeciňcia z prze-
dłuŐeniem wschodniej granicy działki nr ew. 
42/104 z obrňbu 1-10-24, linia stanowiņca 
przedłuŐenie wschodniej granicy działki nr 
ew. 42/104 z obrňbu 1-10-24 do południowej 
granicy działki nr ew. 85 z obrňbu 1-10-24, 
południowa granica działki nr ew. 85 z obrň-
bu 1-10-24 do wschodniej linii rozgraniczajņ-

cej ul. Kiedacza, nastňpnie wschodnia linia 
rozgraniczajņca ul. Kiedacza, północna linia 
rozgraniczajņca ul. Ciszewskiego i ponownie 
wschodnia linia rozgraniczajņca ul. Nowour-
synowskiej na odcinku 700 m do istniejņcego 
ogrodzenia stanowiņcego północnņ granicň 
obszaru Zespołu Pałacowo – Parkowego 
„Rozkosz” wpisanego do rejestru zabytków; 

- od północy: linia wzdłuŐ istniejņcego ogro-
dzenia stanowiņca północnņ granicň obszaru 
Zespołu Pałacowo – Parkowego „Rozkosz” 
wpisanego do rejestru zabytków; 

- od wschodu: granica Dzielnicy Ursynów 
m.st. Warszawy wzdłuŐ Skarpy Warszawskiej 
do północnej granicy miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego wsi Wolica 
uchwalonego uchwałņ nr 520 Rady Gminy 
Warszawa – Ursynów z dnia 12 maja 1998r. 
(Dz. Urz. Woj. Warszawskiego z 1998r. Nr 35, 
poz. 116). 

2. Granice obszaru planu, o których mowa w 
ust. 1, przedstawia sporzņdzony w skali 1:1000 
rysunek planu. 

3. Załņcznikami do uchwały sņ: 

1) rysunek planu, stanowiņcy załņcznik nr 1 do 
uchwały, 

2) lista nieuwzglňdnionych uwag do projektu 
planu, stanowiņca załņcznik nr 2 do uchwały, 

3) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
naleŐņ do zadaŊ własnych gminy oraz zasady 
ich finansowania, stanowiņce załņcznik nr 3 
do uchwały. 

§ 2. Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1) terenie - naleŐy przez to rozumień fragment 
obszaru planu o okreŌlonym przeznaczeniu 
i okreŌlonych zasadach zagospodarowania, 
wydzielony na rysunku planu liniami roz-
graniczajņcymi i oznaczony symbolem cy-
frowym i literowym 

2) przeznaczeniu podstawowym terenu lub 
podstawowej funkcji obiektu – naleŐy przez 
to rozumień, Őe okreŌlona funkcja zabudo-
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wy lub sposób zagospodarowania terenu 
zajmuje co najmniej 60% powierzchni dział-
ki budowlanej lub powierzchni uŐytkowej 
budynku, chyba Őe przepisy szczegółowe 
dla terenu stanowiņ inaczej 

3) przeznaczeniu uzupełniajņcym - naleŐy 
przez to rozumień, Őe okreŌlona funkcja za-
budowy lub sposób zagospodarowania te-
renu zajmuje co najwyŐej 40% powierzchni 
działki budowlanej lub powierzchni uŐytko-
wej budynku, chyba Őe przepisy szczegóło-
we dla terenu stanowiņ inaczej 

4) obowiņzujņcych liniach zabudowy - naleŐy 
przez to rozumień linie wyznaczone na ry-
sunku planu, okreŌlajņce obowiņzujņcņ od-
ległoŌń Ōciany budynku od linii rozgranicza-
jņcych terenu, z dopuszczeniem 

a) wycofania czňŌci elewacji nie przekracza-
jņcej 1/4 jej łņcznej długoŌci w stosunku 
do linii rozgraniczajņcych od których te 
linie wyznaczono, 

b) realizacji balkonów, loggii i wykuszy wy-
suniňtych poza obrys budynku o nie 
wiňcej niŐ 1,3m, 

c) realizacji elementów wejŌcia do budynku 
wysuniňtych poza obrys budynku o nie 
wiňcej niŐ 1,3m i nie dalej niŐ do linii 
rozgraniczajņcej terenu, 

5) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - na-
leŐy przez to rozumień linie okreŌlajņce 
najmniejszņ dopuszczalnņ odległoŌń Ōciany 
budynku od linii rozgraniczajņcej ulicy, ciņ-
gu pieszo-jezdnego lub pieszego, od grani-
cy działki lub od innego obiektu, zgodnie z 
rysunkiem planu, z dopuszczeniem 

a) realizacji balkonów, loggii i wykuszy wy-
suniňtych poza obrys budynku o nie 
wiňcej niŐ 1,3m, 

b) realizacji elementów wejŌcia do budynku 
wysuniňtych poza obrys budynku o nie 
wiňcej niŐ 1,3m i nie dalej niŐ do linii 
rozgraniczajņcej terenu, 

6) osi kompozycyjnej - naleŐy przez to rozu-
mień wyznaczonņ na rysunku planu liniň 
wzglňdem której sytuowane sņ linie zabu-
dowy, elementy małej architektury lub zie-
leŊ urzņdzona, zgodnie z przepisami szcze-
gółowymi dla terenów, 

7) działce budowlanej – naleŐy przez to rozu-
mień nieruchomoŌń gruntowņ lub działkň 
gruntu, której wielkoŌń, cechy geometrycz-
ne, dostňp do drogi publicznej oraz wypo-
saŐenie w urzņdzenia infrastruktury tech-
nicznej spełniajņ wymogi realizacji obiek-

tów budowlanych wynikajņce z przepisów 
odrňbnych i niniejszej uchwały, 

8) maksymalnym wskaŎniku intensywnoŌci 
zabudowy - naleŐy przez to rozumień mak-
symalnņ dopuszczonņ w planie wartoŌń li-
czonņ jako iloraz sumy powierzchni całko-
witej wszystkich kondygnacji naziemnych, 
mierzonych w obrysie zewnňtrznym, 
wszystkich obiektów zlokalizowanych na 
danej działce, do powierzchni tej działki bu-
dowlanej, 

9) wysokoŌci zabudowy - naleŐy przez to ro-
zumień wysokoŌń obiektu budowlanego 
mierzonņ od poziomu terenu do najwyŐej 
połoŐonego punktu przekrycia obiektu bu-
dowlanego lub najwyŐej połoŐonego punk-
tu konstrukcji obiektu budowlanego, 

10) minimalnym wskaŎniku powierzchni biolo-
gicznie czynnej - naleŐy przez to rozumień 
najmniejszņ nieprzekraczalnņ wartoŌń pro-
centowņ stosunku powierzchni terenu bio-
logicznie czynnego działki budowlanej do 
całkowitej powierzchni tej działki budowla-
nej, realizowanņ jako nawierzchniň ziemnņ 
urzņdzonņ na gruncie rodzimym w sposób 
umoŐliwiajņcy naturalnņ wegetacjň roŌlin 
oraz jako wodň powierzchniowņ, 

11) maksymalnym wskaŎniku powierzchni za-
budowy – naleŐy przez to rozumień wyra-
Őonņ procentowo wartoŌń okreŌlajņcņ po-
wierzchniň działki budowlanej zajňtņ przez 
naziemnņ czňŌń budynku lub budynków w 
stanie wykoŊczonym, wyznaczonņ przez 
rzut pionowy zewnňtrznych krawňdzi bu-
dynku na powierzchniň tej działki; do po-
wierzchni zabudowy nie wlicza siň po-
wierzchni elementów drugorzňdnych takich 
jak: schody zewnňtrzne, daszki, markizy, 
wystňpy dachowe, oŌwietlenie zewnňtrzne 
oraz zajmowanych przez wydzielone obiek-
ty pomocnicze takie jak altany, wiaty, per-
gole, 

12) usługach – naleŐy przez to rozumień: 

a) samodzielne obiekty budowlane, 

b) lokale uŐytkowe w budynkach o innych 
funkcjach, niŐ usługowe, z wykluczeniem 
obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaŐy wiňkszej niŐ 2000m2, słuŐņce 
działalnoŌci, której celem jest zaspokaja-
nie potrzeb ludnoŌci, a nie wytwarzanie 
bezpoŌrednio, metodami przemysłowy-
mi dóbr materialnych, 

13) usługach podstawowych - naleŐy przez to 
rozumień obiekty usługowe wolno stojņce 
lub lokale usługowe wbudowane, których 
zasadniczym zadaniem jest zaspokajanie 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49567 – Poz. 8226 
 

potrzeb mieszkaŊców i uŐytkowników oko-
licznych terenów; do usług podstawowych 
naleŐņ w szczególnoŌci usługi bytowe typu: 
szewc, krawiec, pralnia oraz drobne biura, 
pracownie, kancelarie adwokackie, gabinety 
lekarskie, zakłady fotograficzne, poradnie 
lekarskie, solaria, punkty kserograficzne, 
wypoŐyczalnie video, biura podróŐy; w 
szczególnoŌci nie sņ usługami podstawo-
wymi obiekty szkół czy zorganizowane 
obiekty słuŐby zdrowia tj. przychodnie le-
karskie, szpitale, oraz usługi motoryzacyjne 
tj. warsztaty, stacje benzynowe, myjnie sa-
mochodowe, 

14) usługach nieuciņŐliwych - naleŐy przez to 
rozumień usługi, których uciņŐliwoŌń nie 
wykracza poza granice działki lub które nie 
sņ przedsiňwziňciami oddziaływujņcymi 
znaczņco na Ōrodowisko lub mogņcymi po-
gorszyń stan Ōrodowiska, wymienionymi w 
obowiņzujņcych przepisach prawa, 

15) Ŏródłach energii ekologicznie czystych – 
naleŐy przez to rozumień Ŏródła energii al-
ternatywnych, w tym energiň geotermicznņ, 
słonecznņ, biopaliwa i inne, wykorzystywa-
ne jako paliwo lub noŌnik energii w instala-
cjach do wytwarzania ciepła, 

16) systemie NCS - naleŐy przez to rozumień 
system opisu barw, umoŐliwiajņcy opisy-
wanie kolorów poprzez nadanie im jedno-
znacznych notacji okreŌlajņcych procento-
wņ zawartoŌń kolorów podstawowych, ko-
loru białego i czarnego oraz chromatyczno-
Ōci koloru, wykorzystywany przez produ-
centów farb, lakierów, powłok elewacyj-
nych, pokryń dachowych, materiałów wy-
koŊczeniowych i innych wyrobów barw-
nych, 

17) reklamie – naleŐy przez to rozumień przekaz 
informacyjny o towarach i usługach, w ja-
kiejkolwiek wizualnej formie, 

18) noŌniku reklamowym - naleŐy przez to ro-
zumień urzņdzenie słuŐņce ekspozycji re-
klamy typu: banner, tablica, szyld reklamo-
wy, nie bňdņce znakiem w rozumieniu 
przepisów o znakach i sygnałach drogo-
wych lub elementem Miejskiego Systemu 
Informacji, 

19) szyldzie - naleŐy przez to rozumień ze-
wnňtrzne oznaczenie stałego miejsca pro-
wadzenia działalnoŌci, 

20) znakach miejskiego systemu informacji – 
naleŐy przez to rozumień tablice z nazwami 
ulic, z numerami adresowymi, wskazujņce 
kierunki dojŌń i dojazdów do waŐnych 
obiektów, informujņce o obiektach zabyt-

kowych, informujņce o patronach ulic i pla-
ców, zawierajņce plany miasta lub jego re-
jonów itp., 

21) kiosku – naleŐy przez to rozumień wolnosto-
jņcy obiekt o funkcji handlowej, ograniczo-
nej do sprzedaŐy towarów typu impulso-
wego, jednokondygnacyjny, niepodpiwni-
czony, o powierzchni uŐytkowej nie wiňk-
szej niŐ 15,0m2, 

22) inwestycji celu publicznego – naleŐy przez 
to rozumień działania o znaczeniu lokalnym 
i ponadlokalnym, stanowiņce realizacjň  
celów o których mowa w art. 6 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieru-
chomoŌciami (Dz.U. Z 2000r. Nr 46 z póŎ-
niejszymi zmianami), 

23) strefie bezpoŌredniej ochrony skarpy - nale-
Őy przez to rozumień tereny połoŐone w pa-
sie o szerokoŌci 30m od korony Skarpy 
Warszawskiej, dla których obowiņzujņ prze-
pisy § 12 pkt 3 lit. a, 

24) strefie poŌredniej ochrony skarpy - naleŐy 
przez to rozumień tereny połoŐone w pasie 
o szerokoŌci 100m od korony Skarpy War-
szawskiej, dla których obowiņzujņ przepisy 
§ 12 pkt 3 lit. b, 

25) przejŌciach ekologicznych – naleŐy przez to 
rozumień otwory w ogrodzeniach umoŐli-
wiajņce migracje drobnej zwierzyny, zreali-
zowane w formie, 

a) otworów o Ōrednicy min. 15cm wykona-
nych w podmurówce, przy powierzchni 
terenu, rozmieszczonych w odstňpach 
nie wiňkszych niŐ 5,0m, 

b) przeŌwitów o szerokoŌci 10cm pomiňdzy 
podmurówkņ a aŐurowymi elementami 
ogrodzenia, gdy wysokoŌń podmurówki 
nie przekracza 10cm. 

§ 3.1. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na 
rysunku planu sņ obowiņzujņcymi jego ustale-
niami: 

1) granice obszaru objňtego planem, 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-
znaczeniu lub zasadach zagospodarowania, 

3) symbole literowe przeznaczeŊ terenów opi-
sane w § 4, 

4) wskaŎniki kształtowania zabudowy i zago-
spodarowania terenów: 

a) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci 
zabudowy, 

b) minimalny wskaŎnik powierzchni biolo-
gicznie czynnej - w procentach, 
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c) maksymalna wysokoŌń zabudowy - w 
metrach, 

d) minimalna wysokoŌń zabudowy - w me-
trach, 

5) linie zabudowy: 

a) obowiņzujņce, 

b) nieprzekraczalne, 

6) osie kompozycyjne, 

7) ŌcieŐki rowerowe 1-kierunkowe, 

8) ciņgi piesze, 

9) istniejņce drzewa do zachowania: 

a) pojedyncze, 

b) skupiska, 

c) szpalery, 

10) projektowane drzewa: 

a) pojedyncze, do nasadzeŊ w ramach ist-
niejņcych szpalerów, 

b) szpalery do nasadzenia, 

11) zasiňg strefy bezpoŌredniej ochrony stoku 
Skarpy Warszawskiej, 

12) zasiňg strefy poŌredniej ochrony stoku 
Skarpy Warszawskiej, 

13) budynki znajdujņce siň w ewidencji zabyt-
ków – do zachowania, 

14) zasiňg strefy ochrony wszystkich parame-
trów historycznego układu urbanistycznego 
KZ-RZ, 

15) strefa poŌredniej ochrony konserwatorskiej, 

16) wymiar. 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu 
niewymienione w ust. 1 majņ charakter infor-
macyjny. 

§ 4.1. Ustala siň przeznaczenie i zasady zago-
spodarowania dla fragmentów obszaru planu 
wydzielonych za pomocņ linii rozgraniczajņcych 
i oznaczonych symbolem literowym oraz kolej-
nym numerem, zwanych dalej terenami. 

2. Ustala siň przeznaczenia terenów, oznacza-
jņc je nastňpujņcymi symbolami literowymi: 

1) symbolem UN – usługi nauki, 

2) symbolem UN/UK – usługi nauki i usługi 
kultury, 

3) symbolem MN – zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna, 

4) symbolem MW –zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna, 

5) symbolem ZL – zieleŊ leŌna, 

6) symbolem ZP – zieleŊ urzņdzona, 

7) drogi publiczne: 

a) symbolem KD-L – lokalne, 

b) symbolem KD-D – dojazdowe, 

8) symbolem KD-W - drogi wewnňtrzne. 

§ 5. Ustala siň, Őe terenami inwestycji celu 
publicznego sņ: 

1) tereny dróg publicznych, oznaczone na ry-
sunku planu symbolami 1.KD-L, 2.KD-L, 
3.1.KD-D, 3.2.KD-D, 4.KD-D, 

2) tereny inwestycji zwiņzanych z działalnoŌciņ 
statutowņ uczelni wyŐszej – Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego - i instytutów na-
ukowych: 

a) tereny usług nauki, oznaczone na rysunku 
planu symbolami: 1.UN, 13.UN, 15.UN, 
17.UN, 

b) tereny usług nauki i usług kultury, ozna-
czone na rysunku planu symbolami: 
5.UN/UK, 7.UN/UK, 

c) teren zieleni urzņdzonej 10.ZP. 

§ 6.1. Ustala siň zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego w zakresie realizacji 
ogrodzeŊ: 

1) ogrodzenia od strony terenów dróg publicz-
nych, terenów dróg wewnňtrznych, a takŐe 
terenów zieleni urzņdzonej i zieleni leŌnej 
oraz obiektów i urzņdzeŊ sportowo - rekre-
acyjnych - powinny byń sytuowane w linii 
rozgraniczajņcej, z tym Őe dopuszcza siň ich 
miejscowe wycofanie w przypadku koniecz-
noŌci ominiňcia istniejņcych przeszkód, w 
tym drzew, i urzņdzeŊ infrastruktury tech-
nicznej, oraz w miejscach sytuowania bram 
wjazdowych, 

2) w przypadku realizacji ogrodzeŊ wewnņtrz 
poszczególnych terenów obowiņzuje zacho-
wanie ciņgłoŌci przejŌcia i dostňpnoŌci ciņ-
gów pieszych i ŌcieŐek rowerowych oraz 
dróg wewnňtrznych, 

3) bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogņ otwie-
rań siň na zewnņtrz działki, 

4) ogrodzenia od strony terenów dróg publicz-
nych, terenów dróg wewnňtrznych, a takŐe 
terenów zieleni urzņdzonej i zieleni leŌnej 
powinny spełniań nastňpujņce warunki: 

a) maksymalna wysokoŌń ogrodzeŊ nie mo-
Őe przekraczań 2,2m od poziomu terenu, 

b) dla wszystkich terenów zakazuje siň reali-
zacji: 
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- ogrodzeŊ pełnych (nieaŐurowych), 

- ogrodzeŊ z elementów prefabrykowa-
nych, 

c) czňŌci pełne ogrodzeŊ (nieaŐurowe) nie 
mogņ byń wyŐsze niŐ 0,6m od poziomu te-
renu, 

5) ustala siň nakaz realizacji przejŌń ekologicz-
nych w ogrodzeniach, 

6) zakazuje siň grodzenia w obrňbie terenów 
10.ZP, 18.ZL, 19.ZP. 

2. Ustala siň zasady rozmieszczania reklam 
oraz szyldów na obszarze objňtym planem: 

1) w celu usystematyzowania ustaleŊ planu 
wprowadza siň podział na nastňpujņce gru-
py wielkoŌci powierzchni reklamowych 

a) typ A: do 3m2 włņcznie, 

b) typ B: od 3 do 8m2 włņcznie, przy czym: 

- podział na typ A i B nie dotyczy re-
klam remontowych, 

- powierzchni reklam dwustronnych 
oraz zmiennych nie sumuje siň, 

- słupy ogłoszeniowe zalicza siň do ty-
pu A, 

2) na całym obszarze planu zakazuje siň roz-
mieszczania reklam oraz szyldów o po-
wierzchni reklamowej wiňkszej niŐ 8m2, 
przy czym zakaz ten nie dotyczy reklam re-
montowych, 

3) zakazuje siň rozmieszczania reklam wolno-
stojņcych na całym obszarze planu, 

4) dla terenów UN i MW dopuszcza siň roz-
mieszczenia reklam typu A i B, 

5) zakazuje siň lokalizowania reklam na tere-
nach: 1.UN, 10.ZP, 18.ZL, 19.ZP, 

6) na terenie 1.UN dopuszcza siň jedynie reali-
zacjň szyldów na budynkach, 

7) zakazuje siň umieszczania reklam i noŌni-
ków reklamowych oraz szyldów: 

a) na urzņdzeniach naziemnych infrastruk-
tury technicznej, takich jak stacje trans-
formatorowe, szafki energetyczne, ga-
zowe, telekomunikacyjne, słupy, maszty 
i latarnie, wyrzutnie i czerpnie wentyla-
cyjne, 

b) na obiektach zabytkowych (wpisanych 
do rejestru lub ewidencji), za wyjņtkiem 
reklam remontowych, 

c) w szpalerach drzew, 

d) w sposób powodujņcy pogarszanie wa-
runków wegetacyjnych drzew, 

e) na ogrodzeniach w sposób, który prze-
słaniałby widok poprzez czňŌci aŐurowe, 

f) na balustradach balkonów i tarasów, 

g) w odległoŌci mniejszej niŐ 120 cm od wi-
szņcych (na ogrodzeniach lub budyn-
kach) znaków MSI, 

8) ustala siň obowiņzek umieszczania: 

a) reklam wiszņcych na Ōcianach budynków 
- równolegle do ich płaszczyzn, 

b) szyldów – równolegle lub prostopadle 
do Ōcian budynku, 

9) umieszczanie reklam w pionie jedna nad 
drugņ na jednym noŌniku moŐliwe jest je-
dynie dla typu A i w formie skoordynowa-
nej, 

10) w zakresie umieszczania noŌników rekla-
mowych i reklam na Ōcianach budynków 
ustala siň: 

a) reklamy i noŌniki reklamowe typu B 
moŐna umieszczań tylko na Ōcianach ma-
jņcych nie wiňcej niŐ 10% powierzchni 
zajňtej przez otwory okienne i drzwiowe, 
w sposób nie przesłaniajņcy tych otwo-
rów oraz detali architektonicznych i in-
nych charakterystycznych elementów 
Ōciany (ustalenie nie dotyczy reklam re-
montowych), 

b) zakaz umieszczania bannerów oraz re-
klam malowanych bezpoŌrednio na 
Ōcianach, 

c) moŐliwoŌń stosowania reklam remonto-
wych na budynkach i ogrodzeniach, 

d) w przypadku stosowania reklam remon-
towych na budynkach zabytkowych 
(wpisanych do rejestru lub ewidencji), a 
takŐe bňdņcych dobrem kultury współ-
czesnej obowiņzuje odwzorowanie na 
przesłaniajņcym rusztowanie bannerze 
elewacji budynku, zaŌ wielkoŌń treŌci re-
klamowej nie moŐe przekroczyń 35% 
powierzchni takiego odwzorowania, 

11) zakazuje siň umieszczania noŌników rekla-
mowych i reklam poza obrysem Ōcian bu-
dynków, 

12) w zakresie umieszczania szyldów ustala siň: 

a) kompozycja i wielkoŌń szyldów umiesz-
czanych na elewacjach budynków musi 
byń kaŐdorazowo i indywidualnie dosto-
sowana do kompozycji architektonicznej 
budynku i jego charakteru, 
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b) szyldy i szyldy reklamowe mogņ byń 
umieszczane wyłņcznie w obrňbie kon-
dygnacji parteru, przy czym zakazuje siň 
przesłaniania charakterystycznych detali 
architektonicznych budynków, 

c) szyldy i szyldy reklamowe na małych 
obiektach handlowych (kioskach) mogņ 
byń umieszczane wyłņcznie na Ōcianach 
lub attykach. 

§ 7.1. Na całym obszarze planu zakazuje siň 
realizacji kiosków. 

2. Ustala siň zasady kolorystyki elewacji bu-
dynków oraz kolorystyki obiektów małej archi-
tektury: 

1) przy okreŌlaniu kolorystyki w projektach bu-
dowlanych ustala siň obowiņzek stosowania 
systemu NCS przy okreŌlaniu kolorów mate-
riałów budowlanych takich jak: tynki, beton 
barwiony, materiały ceramiczne, materiały 
kamienne, materiały bitumiczne, materiały z 
drewna barwionego, przy czym obowiņzek 
okreŌlania kolorów w oparciu o w/w system 
nie dotyczy materiałów o naturalnych kolo-
rach, takich jak materiały z czystego alumi-
nium, miedzi, stali nierdzewnej, szkła, nie 
barwionego drewna, nie barwionego betonu, 

2) na powierzchniach tynkowanych i wykona-
nych z betonu barwionego obowiņzuje sto-
sowanie kolorów pastelowych o odcieniach 
wg systemu NCS, mieszczņcych siň w prze-
dziale od 0000 do 2020, czyli maksymalnie o 
20% czerni i 20% chromatycznoŌci, przy czym 
dopuszcza siň stosowanie odcieni z przedzia-
łu powyŐej 2020, lecz wyłņcznie na niewiel-
kich fragmentach Ōcian budynku, tj. nie prze-
kraczajņcych 10% ich powierzchni, 

3) obowiņzuje stosowanie pokryń dachów spa-
dzistych, stolarki oraz Ōlusarki okiennej i 
drzwiowej, detali architektonicznych takich 
jak: balustrady balkonów, obróbki blachar-
skie, rynny i rury spustowe w kolorach, 

a) tradycyjnych, tj. 

- brņzie, szaroŌci lub czerwieni, z do-
puszczeniem róŐnych odcieni, w przy-
padku pokryń dachowych, 

- bieli, szaroŌci, czerni lub brņzie lub w 
naturalnym kolorze stali w przypadku 
stolarki i Ōlusarki, 

- bieli, szaroŌci, czerni oraz w natural-
nym kolorze stali w przypadku balu-
strad, 

- bieli, szaroŌci, czerni lub brņzie w przy-
padku rynien i rur spustowych, 

b) dostosowanych do kolorystyki Ōcian bu-
dynku, tj. tych samych co kolory Ōcian lub 
do nich zbliŐonych (z dopuszczeniem róŐ-
nych odcieni), 

4) w zakresie kolorystyki obiektów małej archi-
tektury ustala siň ujednolicenie kolorystyki 
dla obiektów małej architektury oraz wypo-
saŐenia powtarzalnego 

§ 8. Ustala siň zasady ochrony Ōrodowiska, 
przyrody i krajobrazu: 

1) na rysunku planu wskazuje siň fragment 
obszaru planu na terenie 1.UN znajdujņcy 
siň w granicach Rezerwatu Przyrody „Skar-
pa Ursynowska”, dla którego w myŌl prze-
pisów odrňbnych, istnieje obowiņzek 
uzgadniania wszelkich działaŊ inwestycyj-
nych z właŌciwym organem dla spraw 
ochrony przyrody, 

2) na rysunku planu oznacza siň drzewo bňdņ-
ce pomnikiem przyrody ze strefņ ochronnņ, 
dla którego według przepisów odrňbnych 
obowiņzuje: 

a) nakaz bezwzglňdnego zachowania, 

b) nakaz uzgodnieŊ z właŌciwym organem 
dla spraw ochrony przyrody wszelkich 
działaŊ w 15-metrowej strefie ochronnej, 

3) ustala siň zachowanie wskazanych na ry-
sunku planu drzew, przy czym dopuszcza 
siň ewentualnņ wycinkň niektórych z nich w 
sytuacji, w której drzewo kolidowań bňdzie 
z projektowanymi elementami miejskiej in-
frastruktury komunikacyjnej bņdŎ inŐynie-
ryjnej oraz w przypadku obumarcia drzewa, 

4) na obszarze planu obowiņzujņ nastňpujņce 
zasady ochrony i kształtowania Ōrodowiska, 

a) wprowadza siň ochronň wód podziem-
nych poprzez zakaz lokalizacji obiektów, 
których oddziaływanie lub emitowane 
zanieczyszczenia mogņ negatywnie 
wpłynņń na stan tych wód oraz nakaz 
podłņczenia wszystkich obiektów do 
miejskiej sieci kanalizacyjnej, 

b) w celu ochrony powietrza plan ustala 
ogrzewanie pomieszczeŊ gazem ziem-
nym, olejem niskosiarkowym lub innymi 
paliwami ekologicznie czystymi, 

c) ustala siň obowiņzek zapewnienia od-
powiedniej iloŌci miejsca dla pojemni-
ków na odpady w granicach działki bu-
dowlanej, 

5) ustala siň minimalnņ wielkoŌń działki zgod-
nie przepisami szczegółowymi dla terenów, 
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6) ustala siň minimalny wskaŎnik powierzchni 

biologicznie czynnej zgodnie z przepisami 
szczegółowymi dla terenów, 

7) zakazuje siň lokalizowania przedsiňwziňń 
mogņcych znaczņco oddziaływań na Ōro-
dowisko, wymagajņcych sporzņdzenia ra-
portu oddziaływania przedsiňwziňcia na 
Ōrodowisko lub dla których obowiņzek spo-
rzņdzenia raportu moŐe byń wymagany, za 
wyjņtkiem obiektów i terenów według 
przepisów szczegółowych dla terenów, 

8) oddziaływanie przedsiňwziňcia na Ōrodowi-
sko poprzez emisjň substancji i energii, w 
szczególnoŌci dotyczņce wytwarzania hała-
su, wibracji, promieniowania, zanieczysz-
czania powietrza, nie moŐe wykraczań poza 
granice działki budowlanej, na której reali-
zowane jest przedsiňwziňcie, według prze-
pisów odrňbnych, 

9) ustala siň zapewnienie standardu akustycz-
nego dla terenów, w rozumieniu przepisów 
odrňbnych, poprzez wskazanie terenów, 
które naleŐy traktowań jako, 

a) przeznaczone pod „tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej” – tereny 
oznaczone na rysunku planu symbolem 
MN, 

b) przeznaczone pod „tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i zamiesz-
kania zbiorowego” – tereny oznaczone 
na rysunku planu symbolem MW, 

c) przeznaczone pod „tereny zabudowy 
zwiņzanej ze stałym lub czasowym poby-
tem dzieci i młodzieŐy” – tereny ozna-
czone na rysunku planu symbolami UN 
oraz UN/UK, 

10) na rysunku planu wskazuje siň tereny za-
groŐone ruchami masowymi ziemi w obrň-
bie terenów 1.UN, 18.ZL, 19.ZP i 1.KD-L. 

§ 9. Ustala siň zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego oraz dóbr kultury: 

1. Wskazuje siň budynki wpisane do rejestru 
zabytków - pałacyk rektorski SGGW oraz 
dwie oficyny, dla których wszelkie działania 
muszņ byń prowadzone w uzgodnieniu z or-
ganem właŌciwym dla spraw ochrony zabyt-
ków. 

2. Ustala siň ochronň wskazanych na rysunku 
planu budynków znajdujņcych siň w ewiden-
cji zabytków poprzez 

1) dopuszczenie rozbudowy zgodnie z linia-
mi zabudowy wskazanymi na rysunku 
planu, 

2) dla czňŌci istniejņcej/dla budynków istnie-
jņcych: 

a) nakaz zachowania zewnňtrznej formy 
budowli, w tym 

- formy i proporcji bryły, 

- formy i nachylenia połaci dacho-
wych, 

- rozmieszczenia, proporcji i podzia-
łów otworów okiennych i drzwio-
wych, 

- specyfiki detalu architektonicznego, 

b) zakaz nadbudowy i zmiany geometrii 
dachów, za wyjņtkiem sytuacji, gdy 
przeprowadzona zostaje rozbudowa 
zgodnie z przepisami § 9 ust. 3, 

c) nakaz zachowania detalu architekto-
nicznego, 

d) nakaz uzgadniania wszelkich działaŊ na 
obiektach z organem właŌciwym dla 
spraw ochrony zabytków. 

3. Ustala siň strefň ochrony konserwatorskiej w 
granicach obszaru wpisanego do ewidencji 
zabytków, w której to strefie obowiņzujņ na-
stňpujņce przepisy: 

1) ustala siň nakaz zachowania istniejņcego 
układu komunikacyjnego 

2) dla budynków wpisanych do ewidencji 
zabytków obowiņzujņ zapisy § 9 ust. 2 

3) dla czňŌci dobudowanej budynków istnie-
jņcych 

a) dopuszcza siň rozbudowň zgodnie z li-
niami zabudowy wskazanymi na ry-
sunku planu 

b) nakaz kształtowania nowej zabudowy 
w formie lustrzanego odbicia czňŌci 
istniejņcej w zakresie zachowania ze-
wnňtrznej formy budowli, w tym 

- formy i proporcji bryły, 

- formy i nachylenia połaci dacho-
wych, 

- rozmieszczenia, proporcji i podzia-
łów otworów okiennych i drzwio-
wych, 

- specyfiki detalu architektonicznego, 

c) rozbudowywana czňŌń powinna nawiņ-
zywań do czňŌci istniejņcej wysokoŌciņ 
kalenicy i górnej krawňdzi elewacji; na-
leŐy stosowań ten sam kņt nachylenia 
dachów, 
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d) dopuszcza siň przebudowň dachu 
uwzglňdniajņcņ równoległe sytuowanie 
kalenicy wzglňdem frontu działki, 

4) dla budynków projektowanych, nie bňdņ-
cych rozbudowņ budynku istniejņcego: 

a) dopuszcza siň nowņ zabudowň zgodnie 
z liniami zabudowy wskazanymi na ry-
sunku planu, 

b) nakaz kształtowania nowej zabudowy 
w nawiņzaniu do zabudowy istniejņcej 
w zakresie zachowania zewnňtrznej 
formy budowli, w tym: 

- formy i proporcji bryły, 

- formy i nachylenia połaci dacho-
wych, 

- rozmieszczenia, proporcji i podzia-
łów otworów okiennych i drzwio-
wych, 

- specyfiki detalu architektonicznego. 

4. Ustala siň strefň ochrony wszystkich parame-
trów historycznego układu urbanistycznego 
KZ-RZ dla terenu parku w Ursynowie wpisa-
nego do rejestru zabytków, w której obowiņ-
zujņ nastňpujņce zasady. 

1) dla budynków wpisanych do rejestru za-
bytków obowiņzujņ zapisy § 9 ust. 1, 

2) dla pozostałych istniejņcych i projektowa-
nych obiektów ustala siň: 

a) nakaz nawiņzania kompozycjņ i wystro-
jem architektonicznym elewacji no-
wych lub przebudowywanych budyn-
ków do istniejņcych obiektów histo-
rycznych – poprzez stosowanie podob-
nych zasad podziału, detali, rozwiņzaŊ 
materiałowych, proporcji, 

b) zakaz dokonywania przekształceŊ tere-
nu, 

c) nakaz zachowania tradycyjnego prze-
biegu dróg i ŌcieŐek pieszych, 

d) nakaz dostosowania nowej zabudowy 
do historycznej kompozycji przestrzen-
nej w zakresie skali i bryły poprzez 
ograniczenie wysokoŌci zabudowy 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 
oraz sytuowanie zabudowy zgodnie z 
wyznaczonymi w planie liniami zabu-
dowy. 

5. Wskazuje siň oŌ kompozycji załoŐenia wila-
nowskiego, wpisanņ do rejestru zabytków. 

 

6. Ustala siň, Őe cały obszar planu znajduje siň 
w strefie ochrony krajobrazu kulturowego 
KZ-K, w której dopuszcza siň realizacjň obiek-
tów budowlanych wyłņcznie w przypadku 
ustalenia w przepisach szczegółowych dla te-
renów parametrów takich jak linie zabudowy 
i maksymalna wysokoŌń zabudowy. 

§ 10. Ustala siň nastňpujņce zasady kształto-
wania przestrzeni publicznych: 

1) ustala siň, Őe przestrzeniami publicznymi na 
obszarze planu sņ tereny dróg publicznych, 

2) na terenach stanowiņcych przestrzenie pu-
bliczne, o których mowa w pkt 1, obowiņzuje: 

a) nakaz stosowania w granicach jednego te-
renu jednakowych elementów wyposaŐe-
nia powtarzalnego, takiego jak: ławki, la-
tarnie, kosze na Ōmieci, donice kwietniko-
we, barierki, słupki, 

b) nakaz rozgraniczenia ruchu kołowego i 
pieszego, 

c) nakaz dostosowania urzņdzeŊ słuŐņcych 
do ruchu pieszego (chodników, pochylni, 
schodów, przejŌń przez jezdnie) do po-
trzeb osób niepełnosprawnych, 

d) system zapisów wg § 6, dotyczņcych roz-
mieszczenia noŌników reklamy oraz szyl-
dów. 

§ 11. Na terenach objňtych planem obowiņ-
zujņ nastňpujņce zasady kształtowania zabudo-
wy: 

1) ustala siň przebieg obowiņzujņcych i nieprze-
kraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysun-
kiem planu oraz z przepisami szczegółowymi 
dla terenów, 

2) ustala siň minimalnņ odległoŌń zabudowy od 
linii rozgraniczajņcych ciņgów pieszo-
jezdnych i pieszych nie wyznaczonych na ry-
sunku planu, wynoszņcņ 5,0m, 

3) maksymalna wysokoŌń nowej zabudowy - 
zgodnie ze wskaŎnikami okreŌlonymi w prze-
pisach szczegółowych dla terenów, 

4) minimalna wysokoŌń nowej zabudowy - 
zgodnie ze wskaŎnikami okreŌlonymi w prze-
pisach szczegółowych dla terenów, 

5) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci zabu-
dowy - zgodnie ze wskaŎnikami okreŌlonymi 
w przepisach szczegółowych dla terenów, 

6) zasada, o której mowa w pkt 3, nie dotyczy 
kominów, masztów, anten bňdņcych inte-
gralnymi elementami wyposaŐenia technicz-
nego budynków, słuŐņcych ich poprawnemu 
funkcjonowaniu. 
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§ 12. Na terenach objňtych planem obowiņ-
zujņ nastňpujņce zasady szczególne przy inwe-
stowaniu i zagospodarowywaniu terenów: 

1) wskazuje siň granice strefy potencjalnego 
szkodliwego oddziaływania linii i urzņdzeŊ 
elektroenergetycznych wysokiego napiňcia, 
wynoszņce: 

a) po 19,0m liczņc od osi linii w kaŐdņ stronň 
– od linii napowietrznych 110 kV, 

b) po 5,0m liczņc od osi linii w kaŐdņ stronň – 
od linii kablowych 110 kV, 

2) na terenach połoŐonych w zasiňgu stref po-
tencjalnego szkodliwego oddziaływania linii i 
urzņdzeŊ elektroenergetycznych wysokiego 
napiňcia, obowiņzuje 

a) zakaz realizacji pomieszczeŊ przeznaczo-
nych na stały pobyt ludzi (tj. powyŐej  
4 godzin na dobň tych samych osób), 

b) koniecznoŌń uzgodnienia z zarzņdcņ linii i 
urzņdzeŊ elektroenergetycznych wszelkich 
zamierzeŊ inwestycyjnych na etapie pro-
jektu budowlanego, 

c) dopuszcza siň odstņpienie od w/w ograni-
czeŊ na tych fragmentach stref, dla któ-
rych rzeczywiste pomiary promieniowania 
elektromagnetycznego nie wykaŐņ prze-
kroczenia dopuszczalnego poziomu, 

3) na terenach wystňpowania ruchów maso-
wych ziemi oraz na terenach zagroŐonych ru-
chami masowymi ustala siň zasiňg stref: 

a) bezpoŌredniej ochrony stoku Skarpy War-
szawskiej – zasiňg strefy zgodny z rysun-
kiem planu, gdzie ustala siň 

- zakaz lokalizowania nowych obiektów 
budowlanych, nadbudowy i rozbudo-
wy obiektów istniejņcych za wyjņtkiem 
inwestycji celu publicznego w zakresie 
układu drogowo-ulicznego i infrastruk-
tury inŐynieryjnej, 

- zakaz grodzenia, 

- obowiņzek wykonywania dokumentacji 
geologiczno-inŐynierskiej według prze-
pisów odrňbnych dla wszystkich przed-
siňwziňń inwestycyjnych, 

- obowiņzek stosowania rozwiņzaŊ tech-
nicznych zapewniajņcych stabilnoŌń 
zboczy, 

- zakaz odprowadzania na zbocza skarpy 
wód opadowych lub roztopowych ujň-
tych w system kanalizacyjny oraz w 
sposób zorganizowany do ziemi, 

- obowiņzek zachowania, pielňgnacji i 
uzupełniania roŌlinnoŌci ograniczajņcej 
erozjň zboczy oraz utrzymujņcej ich 
stabilnoŌń, 

- zakaz makroniwelacji terenu, za wyjņt-
kiem działaŊ słuŐņcych realizacji ulicy 
oznaczonej symbolem 1.KD-L, 

b) poŌredniej ochrony stoku Skarpy War-
szawskiej – zasiňg strefy zgodny z rysun-
kiem planu, gdzie ustala siň: 

- obowiņzek wykonywania dokumentacji 
geologiczno-inŐynierskiej według prze-
pisów odrňbnych dla wszystkich przed-
siňwziňń inwestycyjnych, 

- obowiņzek stosowania rozwiņzaŊ tech-
nicznych zapewniajņcych stabilnoŌń 
zboczy, 

- zakaz odprowadzania na zbocza skarpy 
wód opadowych lub roztopowych ujň-
tych w system kanalizacyjny, 

- obowiņzek zachowania, pielňgnacji i 
uzupełniania roŌlinnoŌci ograniczajņcej 
erozjň zboczy oraz utrzymujņcej ich 
stabilnoŌń, 

- zakaz makroniwelacji terenu, za wyjņt-
kiem działaŊ słuŐņcych realizacji ulicy 
oznaczonej symbolem 1.KD-L. 

§ 13. Na terenach objňtych planem obowiņ-
zujņ nastňpujņce zasady scalania i podziałów 
nieruchomoŌci (działek): 

1) przy tworzeniu nowych działek budowlanych 
(w wyniku łņczenia bņdŎ podziału istniejņ-
cych nieruchomoŌci) obowiņzuje zachowanie 
przepisów szczególnych oraz: 

a) zapewnienie dostňpu do drogi publicznej 
lub publicznego ciņgu pieszo-jezdnego – 
bezpoŌrednio lub poprzez drogi we-
wnňtrzne, 

b) zachowanie wartoŌci uŐytkowej, zgodnej z 
przeznaczeniem w planie, wszystkich 
fragmentów terenu objňtego podziałem, 

c) uwzglňdnianie ustalonych na rysunku 
planu linii rozgraniczajņcych, 

2) minimalne powierzchnie działek budowla-
nych zgodnie z przepisami szczegółowymi 
dla terenów, 

3) dopuszcza siň wydzielenie działek o po-
wierzchni mniejszej niŐ okreŌlona w przepi-
sach szczegółowych wyłņcznie: 

a) w celu powiňkszenia sņsiedniej nieru-
chomoŌci pod warunkiem, Őe działka, z 
której wydzielony zostanie teren zachowa 
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powierzchniň nie mniejszņ, niŐ okreŌlona 
w przepisach szczegółowych dla danego 
terenu, 

b) w celu wydzielenia dojazdu do nowopro-
jektowanych działek budowlanych, 

c) w celu lokalizacji obiektów infrastruktury 
technicznej, 

4) na obszarze planu nie ustala siň granic ob-
szarów wymagajņcych przeprowadzenia sca-
leŊ i podziału nieruchomoŌci. 

§ 14.1. Układ drogowo – uliczny 

1) ustala siň, Őe układ drogowo-uliczny na ob-
szarze planu stanowiņ ulice lokalne (L) i do-
jazdowe (D) zapewniajņce obsługň istniejņ-
cego i nowego zainwestowania włņczone w 
podstawowy układ drogowo-uliczny poprzez 
ulicň zbiorczņ znajdujņcņ siň poza obszarem 
planu 

2) ustala siň nastňpujņce oznaczenia i klasy dla 
poszczególnych terenów komunikacji wydzie-
lonych liniami rozgraniczajņcymi na rysunku 
planu: 

a) 1.KD-L – droga lokalna – ul. J. F. Ciszew-
skiego – Bis, 

b) 2.KD-L - droga lokalna – ul. Kokosowa, 

c) 3.1.KD-D - droga dojazdowa – ul. Urwisko, 

d) 3.2.KD-D – droga dojazdowa – ul. Urwi-
sko, 

e) 4.KD-D – droga dojazdowa – ul. Wrzoso-
wisko, 

3) ustala siň linie rozgraniczajņce nastňpujņcych 
odcinków ulic znajdujņcych siň poza planem: 

a) wschodniņ liniň rozgraniczajņcņ ul. No-
woursynowskiej na odcinkach: 

- od linii wzdłuŐ istniejņcego ogrodzenia 
stanowiņcego północnņ granicň obsza-
ru Zespołu Pałacowo – Parkowego 
„Rozkosz”, wpisanego do Rejestru Za-
bytków, do północnej linii rozgranicza-
jņcej ul. Ciszewskiego, 

- od południowej linii rozgraniczajņcej 
ul. Nugat do północnej granicy miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Wolica, uchwalo-
nego uchwałņ nr 520 Rady Gminy 
Warszawa – Ursynów z dnia 12 maja 
1998r. (Dz. Urz. Woj. Warszawskiego z 
1998r. Nr 35, poz. 116), 

b) ul. J.F. Ciszewskiego na odcinku ul. No-
woursynowska – ul. ppłk Z.S. Kiedacza 
północnņ liniň rozgraniczajņcņ, 

c) ul. ppłk Z. S. Kiedacza wschodniņ liniň 
rozgraniczajņcņ, 

d) ul. Nugat na odcinku ul. ppłk Z.S. Kieda-
cza – ul. Nowoursynowska południowņ li-
niň rozgraniczajņcņ, 

e) przedłuŐenia ul. Kokosowej północnņ liniň 
rozgraniczajņcņ, 

4) ustala siň powiņzania ulic poprzez skrzyŐo-
wania jednopoziomowe zgodnie z rysunkiem 
planu, 

5) ustala siň przebieg ciņgów pieszych w posta-
ci chodników: 

a) po obu stronach jezdni w liniach rozgrani-
czajņcych ulic o szerokoŌci minimalnej 
2,0m, 

b) jako niezaleŐny ciņg pieszy o szerokoŌci 
min. 2,0m przez teren 19.ZP, 

6) ustala siň przebieg ŌcieŐek rowerowych jed-
nokierunkowych po obu stronach jezdni w li-
niach rozgraniczajņcych ulicy 1.KD-L. 

2. Transport zbiorowy 

1) dopuszcza siň obsługň transportem zbioro-
wym autobusowym poza planem, przebiega-
jņcym w liniach rozgraniczajņcych nastňpujņ-
cych ulic: Nowoursynowskiej, ppłk Z.S. Kie-
dacza i Nugat – ulice poza planem, 

2) dopuszcza siň obsługň transportem zbioro-
wym autobusowym w liniach rozgraniczajņ-
cych ulicy 1.KD-L, z lokalizacjņ przystanków 
poza granicami opracowania w ul. ppłk  
Z.S. Kiedacza lub ul. J.F. Ciszewskiego. 

3. Parkowanie 

1) ustala siň obowiņzek zaspokojenia potrzeb 
parkingowych dla obiektów nowowznoszo-
nych, rozbudowywanych lub zmieniajņcych 
funkcjň na terenach działek własnych po-
szczególnych inwestycji, 

2) ustala siň wskaŎniki zaspokojenia potrzeb 
parkingowych dla samochodów osobowych, 
których wartoŌci podano w przepisach szcze-
gółowych dla terenów, 

3) dopuszcza siň dla istniejņcych obiektów 
SGGW zbilansowanie potrzeb parkingowych 
na wszystkich terenach uczelni sņsiadujņcych 
ze sobņ, 

4) ustala siň koniecznoŌń zapewnienia miejsc 
postojowych dla rowerów w iloŌci 10 miejsc 
na kaŐde 100 miejsc postojowych dla samo-
chodów, o ile przepisy szczegółowe nie sta-
nowiņ inaczej, 
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5) dopuszcza siň realizowanie zatok parkingo-

wych w ulicach o szerokoŌci min.15,0m w li-
niach rozgraniczajņcych ulic. 

§ 15.1. Ustala siň rezerwy terenu pod liniowe 
elementy infrastruktury technicznej w pasach 
dróg publicznych i wewnňtrznych. 

2. Dopuszcza siň budowň, przebudowň, roz-
budowň oraz wymianň istniejņcych obiektów i 
urzņdzeŊ infrastruktury technicznej na terenach 
innych niŐ wymienione w pkt 1 w miejscach 
dostňpnych dla właŌciwych słuŐb technicznych 
w sposób niekolidujņcy z istniejņcņ lub projek-
towanņ zabudowņ i zagospodarowaniem tere-
nu, według przepisów odrňbnych. 

§ 16. W zakresie zaopatrzenia w wodň ustala 
siň, Őe zaopatrzenie w wodň odbywań siň bňdzie 
z ogólnomiejskiej sieci wodociņgowej za po-
Ōrednictwem rozdzielczej sieci miejskiej i osie-
dlowej zasilanej z istniejņcych przewodów: 

1) w ul. Nowoursynowskiej, 

2) w ul. ppłk Z.S. Kiedacza, 

3) w ul. Kokosowej 2.KD-L. 

§ 17. W zakresie odprowadzania Ōcieków sa-
nitarnych ustala siň, Őe odprowadzenie Ōcieków 
sanitarnych bňdzie siň odbywało poprzez istnie-
jņce kanały Ōciekowe: 

1) w ul. Nowoursynowskiej, 

2) w ul. ppłk Z.S. Kiedacza, 

3) w ul. Kokosowej 2.KD-L. 

§ 18. W zakresie odprowadzania wód opa-
dowych lub roztopowych: 

1) ustala siň w przypadku niezanieczyszczonych 
wód opadowych lub roztopowych odprowa-
dzanie ich do ziemi bezpoŌrednio lub poprzez 
system np. studni chłonnych, 

2) ustala siň w przypadku przekroczenia chłon-
noŌci ziemi odprowadzanie nadmiaru nieza-
nieczyszczonych wód opadowych lub rozto-
powych do rowu Wolica, kanałów w ul. No-
woursynowskiej, w ul. Nugat i w ul. ppłk  
Z.S. Kiedacza lub do projektowanych kana-
łów ul. Nowoursynowskiej, 

3) nakazuje siň w przypadku odprowadzania 
wód opadowych lub roztopowych z po-
wierzchni zanieczyszczonych realizacjň urzņ-
dzeŊ podczyszczajņcych oraz zrzut wód do 
kanalizacji deszczowej, 

4) nakazuje siň kształtowanie powierzchni dzia-
łek w sposób zabezpieczajņcy sņsiednie tere-
ny i ulice przed spływem wód opadowych 
lub roztopowych. 

 

§ 19. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

1) ustala siň, Őe zaopatrzenie w gaz odbywań siň 
bňdzie z miejskiej sieci gazowej składajņcej 
siň z przewodów: 

a) istniejņcych Ōredniego ciŌnienia: 

- w ul. Nowoursynowskiej, 

- w ul. ppłk Z.S. Kiedacza, 

- w ul. Nugat, 

b) istniejņcych niskiego ciŌnienia: 

- w ul. Nowoursynowskiej, 

- w ul. J.F Ciszewskiego, 

- w ul. ppłk Z.S. Kiedacza, 

c) projektowanych: 

- w ulicy Kokosowej 2.KD-L, 

- w ulicy Urwisko 3.1.KD-D, 3.2.KD-D, 

- w ulicy Wrzosowisko 4.KD-D, 

2) ustala siň, Őe zasilenie w gaz nowych obiek-
tów kubaturowych dla celów komunalno – 
bytowych, grzewczych i ewentualnie klimaty-
zacyjnych bňdzie moŐliwe z w/w istniejņcej 
sieci gazowej Ōredniego i niskiego ciŌnienia, 

3) ustala siň rezerwy terenu dla realizacji sieci i 
przyłņczy gazowych w liniach rozgraniczajņ-
cych ulic: 1.KD-L, 2.KD-L, 3.1.KD-D, 3.2.KD-D, 
4.KD-D oraz dróg wewnňtrznych: 2.KD-W, 
3.KD-W, 4.KD-W. 

§ 20. W zakresie zaopatrzenia w energiň elek-
trycznņ: 

1) ustala siň, Őe zasilanie w energiň elektrycznņ 
odbywań siň bňdzie ze stacji elektroenerge-
tycznych 110/15kV RPZ „Ursynów”, za po-
Ōrednictwem kablowej sieci zasilajņco – roz-
dzielczej Ōredniego napiňcia 15kV, stacji 
transformatorowych 15/0,4kV oraz sieci ni-
skiego napiňcia 0,4kV, 

2) ustala siň rezerwy terenu dla przyłņczy sieci 
elektroenergetycznej w liniach rozgraniczajņ-
cych ciņgu istniejņcych i projektowanych ulic, 

3) w zakresie tranzytowego przesyłu energii 
elektrycznej ustala siň skablowanie istniejņcej 
linii elektroenergetycznej 110kV - w sposób i 
na warunkach uzgodnionych z zarzņdcņ linii. 

§ 21. W zakresie zaopatrzenia w ciepło 

1) ustala siň, Őe zaopatrzenie w ciepło odbywań 
siň bňdzie z sieci miejskiej, zasilanej w tej 
czňŌci Warszawy przez EC „Siekierki”, po-
przez magistralň połoŐonņ w ulicy Rosoła i 
główne sieci cieplne połoŐone w ulicach: 
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a) w ul. Nowoursynowskiej, 

b) J.F. Ciszewskiego, 

c) w ul. ppłk Z.S. Kiedacza, 

2) dopuszcza siň zaopatrzenie w ciepło istniejņ-
cych i planowanych obiektów z indywidual-
nych Ŏródeł (miňdzy innymi pieców i kotłow-
ni c.o.), przy czym naleŐy stosowań urzņdze-
nia zasilane energiņ elektrycznņ lub odna-
wialnņ, bņdŎ opalane gazem, 

§ 22. W zakresie zaopatrzenia w usługi tele-
komunikacyjne: 

1) ustala siň, Őe zapewnienie podstawowych 
usług telekomunikacyjnych odbywań siň bň-
dzie poprzez wybudowanie odgałňzieŊ kana-
lizacji telekomunikacyjnej i linii kablowych 
podziemnych, 

2) plan ustala rezerwň terenu pod noworeali-
zowane przewody telekomunikacyjne w li-
niach rozgraniczajņcych ulic 1.KD-L, 2.KD-L, 
3.1.KD-D, 3.2.KD-D, 4.KD-D oraz dróg we-
wnňtrznych: 2.KD-W, 3.KD-W, 4.KD-W, 

3) dopuszcza siň lokalizacjň infrastruktury tele-
komunikacyjnej, w sposób nie ograniczajņcy 
zgodnego z ustaleniami planu zagospodaro-
wania terenów sņsiednich, oraz według 
przepisów odrňbnych, z zastrzeŐeniem prze-
pisów § 9 pkt 6, 

§ 23. W zakresie usuwania odpadów stałych: 

1) zakłada siň selektywnņ zbiórkň odpadów - w 
planach zagospodarowania działek naleŐy 
wyznaczań miejsca do selektywnego składo-
wania odpadów w urzņdzeniach przystoso-
wanych do ich gromadzenia, opróŐnianych 
okresowo, w miarň potrzeb do zakładów uty-
lizacji na podstawie stosownych umów, 

2) ustala siň zasadň wywozu sposobem zorga-
nizowanym odpadów stałych na wyznaczone 
dla miasta tereny składowania lub utylizacji 
Ōmieci. 

§ 24. Na całym obszarze objňtym planem za-
brania siň lokalizowania obiektów tymczaso-
wych i prowizorycznych, nie zwiņzanych z reali-
zacjņ inwestycji docelowych, przy czym lokali-
zowanie obiektów tymczasowych moŐliwe jest 
jedynie w obrňbie działki budowlanej, na której 
realizowana jest inwestycja docelowa w czasie 
waŐnoŌci pozwolenia na budowň. 

§ 25. Ustala siň wysokoŌci stawki procento-
wej słuŐņce naliczeniu jednorazowej opłaty od 
wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci zwiņzanej z 
uchwaleniem planu, którņ wskazano w przepi-
sach szczegółowych dla terenów. 

Rozdział 2 
Przepisy szczegółowe dla terenów 

§ 26.1. Dla terenu 1.UN ustala siň przezna-
czenie terenu 

1) podstawowe - usługi nauki, 

2) uzupełniajņce: 

a) usługi administracji słuŐņce do obsługi 
przeznaczenia podstawowego, 

b) usługi podstawowe wbudowane w bryłň 
budynków o funkcji nauki i administracji. 

2. Dla terenu 1.UN ustala siň warunki urbani-
styczne: 

1) warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu: 

a) utrzymanie istniejņcego zagospodarowa-
nia i przeznaczenia funkcjonalnego, 

b) Őe cały teren stanowi jednņ działkň bu-
dowlanņ, 

c) wszystkie wskaŎniki dotyczņce zabudowy i 
zagospodarowania terenu odnoszņ siň do 
całego terenu, 

d) minimalny wskaŎnik powierzchni biolo-
gicznie czynnej – 70%, 

e) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci za-
budowy: 0.3, 

f) maksymalnņ wysokoŌń zabudowy: 12,0m i 
2 kondygnacje nadziemne, 

g) nieprzekraczalne i obowiņzujņce linie za-
budowy – zgodnie z rysunkiem planu, 

h) zasady kolorystyki elewacji oraz kolory-
styki obiektów małej architektury zgodnie 
z przepisami § 7 ust. 2, 

i) zasady realizacji ogrodzeŊ zgodnie z prze-
pisami § 6 ust. 1, 

j) zasady realizacji reklam zgodnie z przepi-
sami § 6 ust. 2, 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu: 

a) dopuszcza siň na terenie realizacjň no-
wych obiektów kubaturowych i rozbudo-
wň istniejņcych, na zasadach okreŌlonych 
w planie i zgodnie liniami zabudowy wy-
znaczonymi na rysunku planu z zastrzeŐe-
niem przepisów § 12 pkt 3, 

b) dla czňŌci dobudowanych budynków ist-
niejņcych ustala siň obowiņzek harmonij-
nego dowiņzania do budynku istniejņcego 
w zakresie rozwiņzaŊ detalu architekto-
nicznego, podziałów elewacji oraz propor-
cji bryły, 
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c) zgodnie z przepisami § 9 pkt 3 lit. d, 

d) dopuszcza siň na terenie realizacjň urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej, parkingów 
wewnňtrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów niezbňdnych do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, ale nie 
wymagajņcņ specjalnych wydzieleŊ tere-
nowych do ustalenia w projektach budow-
lanych, 

e) teren połoŐony jest w granicach strefy 
ochrony wszystkich parametrów histo-
rycznego układu urbanistycznego KZ-RZ, 
dla której obowiņzujņ przepisy z § 9 pkt 4, 

f) ustala siň oŌ kompozycyjnņ układu prze-
strzennego o przebiegu zgodnym z rysun-
kiem planu, dla której ustala siň nakaz za-
chowania symetrii zabudowy – zgodnie z 
liniami zabudowy ustalonymi dla terenu, 

g) ustala siň nakaz zachowania rozplanowa-
nia załoŐenia, historycznych osi kompozy-
cyjnych i powiņzaŊ widokowych, 

h) ustala siň nakaz zachowania zabytkowego 
układu parkowego i kompozycji układów 
zieleni oraz nakaz rewaloryzacji zieleni z 
uczytelnieniem wnňtrz parkowych i po-
wiņzaŊ widokowych oraz wyeksponowa-
niem osi kompozycyjnych, 

i) ustala siň nakaz indywidualnego projek-
towania nawierzchni utwardzonych z uŐy-
ciem materiałów naturalnych lub innych 
materiałów o wysokich walorach este-
tycznych i uŐytkowych, 

j) ustala siň nakaz uzgadniania z organem 
właŌciwym dla spraw ochrony przyrody 
wszelkich działaŊ budowlanych i inwesty-
cyjnych prowadzonych na czňŌci terenu 
połoŐonej w promieniu 15,0m od pomnika 
przyrody, oznaczonego na rysunku planu, 

k) ustala siň zachowanie istniejņcych drzew 
wskazanych na rysunku planu jako „do 
zachowania”, 

l) teren znajduje siň czňŌciowo w strefie 
bezpoŌredniej i poŌredniej ochrony stoku 
Skarpy Warszawskiej, dla której obowiņ-
zujņ przepisy z § 12 pkt 3, 

m) wskazuje siň granice Rezerwatu Przyrody 
„Skarpa Ursynowska” - obowiņzujņ usta-
lenia § 8 pkt 1. 

3. Dla terenu 1.UN ustala siň nastňpujņce za-
sady obsługi terenu w infrastrukturň technicznņ: 

1) energia elektryczna z sieci w ulicy w ulicy 
Nowoursynowskiej i istniejņcej stacji trans-
formatorowej, 

2) woda z sieci w ulicy Nowoursynowskiej, 

3) odprowadzenie Ōcieków do sieci miejskiej w 
ulicy Nowoursynowskiej, 

4) odprowadzenie wód opadowych lub rozto-
powych do sieci miejskiej w ulicy Nowoursy-
nowskiej oraz powierzchniowo do ziemi, 

5) gaz z sieci w ulicy Nowoursynowskiej, 

6) ciepło z sieci miejskiej w ul. Nowoursynow-
skiej bņdŎ z własnego Ŏródła energii ekolo-
gicznie czystej. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 
1.UN: 

1) dopuszcza siň zjazd od ulicy Nowoursynow-
skiej, 

2) ustala siň wskaŎniki parkingowe, 

a) 25 - 30 miejsc postojowych na kaŐde 
1000m2 powierzchni uŐytkowej usług, 

b) minimalnie 10 miejsc postojowych dla 
rowerów na kaŐde 1000m2 powierzchni 
uŐytkowej usług, 

5. Zasady i warunki ochrony Ōrodowiska: 
zgodnie z przepisami § 8, zasad szczegółowych 
nie okreŌla siň. 

6. Zasady i warunki ochrony konserwator-
skiej: zgodnie z przepisami § 9, zasad szczegó-
łowych nie okreŌla siň. 

7. Ustala siň wysokoŌń stawki procentowej z 
tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci: 15%. 

§ 27.1. Dla terenu 2.KD-W ustala siň przezna-
czenie podstawowe terenu: droga wewnňtrzna. 

2. Dla terenu 2.KD-W ustala siň: 

1) warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

a) nakazuje siň, by droga wewnňtrzna była 
ogólnodostňpna, 

b) ustala siň zasady realizacji reklam zgodnie 
z ustaleniami § 6 ust. 2, 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu: 

a) ustala siň minimalnņ szerokoŌń jezdni, 
wynoszņcņ 5,0m, 

b) dopuszcza siň na terenie realizacje urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej niezbňd-
nych do zapewnienia funkcjonowania te-
renu, 

c) dopuszcza siň realizacjň zieleni w pasie 
drogowym, 
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d) ustala siň nakaz nowych nasadzeŊ drzew 
jako uzupełnienie istniejņcych – zgodnie z 
rysunkiem planu, 

e) w obrňbie terenu obowiņzuje: 

- nakaz stosowania jednakowych ele-
mentów wyposaŐenia powtarzalnego, 
takich jak latarnie, ławki, donice kwiet-
ników, kosze na Ōmieci, barierki, słupki, 

- nakaz rozgraniczenia ruchu kołowego 
(samochodowego i rowerowego), 

- nakaz dostosowania urzņdzeŊ przezna-
czonych dla ruchu pieszego (takich jak 
chodniki, pochylnie, schody, elementy 
przejŌń prze jezdniň) do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, 

- zakaz pozostawiania powierzchni nie-
urzņdzonych tj. zieleni nieurzņdzonej, 
ciņgów pieszych i jezdnych bez na-
wierzchni. 

3. Dla terenu 2.KD-W ustala siň nastňpujņce 
zasady obsługi terenu w infrastrukturň tech-
nicznņ: 

1) energia elektryczna z sieci w ulicy Nowour-
synowskiej, 

2) odprowadzanie wód opadowych lub rozto-
powych – do kanalizacji deszczowej w ulicy 
Nowoursynowskiej. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 
2.KD-W: dopuszcza siň zjazd od ulicy Nowour-
synowskiej. 

5. Ustala siň wysokoŌń stawki procentowej z 
tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci: 0%. 

§ 28.1. Dla terenu 3.KD-W ustala siň przezna-
czenie podstawowe terenu: droga wewnňtrzna. 

2. Dla terenu 3.KD-W ustala siň warunki 
urbanistyczne: 

1) warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

a) nakazuje siň, by droga wewnňtrzna była 
ogólnodostňpna, 

b) ustala siň zasady realizacji reklam zgodnie 
z przepisami § 6 ust. 2, 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu 

a) ustala siň minimalnņ szerokoŌń jezdni, 
wynoszņcņ 5,0m, 

b) dopuszcza siň na terenie realizacje urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej niezbňd-
nych do zapewnienia funkcjonowania te-
renu, 

c) dopuszcza siň realizacjň zieleni w pasie 
drogowym, 

d) w obrňbie terenu obowiņzuje: 

- nakaz stosowania jednakowych ele-
mentów wyposaŐenia powtarzalnego, 
takich jak latarnie, ławki, donice kwiet-
ników, kosze na Ōmieci, barierki, słupki, 

- nakaz rozgraniczenia ruchu kołowego 
(samochodowego i rowerowego), 

- nakaz dostosowania urzņdzeŊ przezna-
czonych dla ruchu pieszego (takich jak 
chodniki, pochylnie, schody, elementy 
przejŌń prze jezdniň) do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, 

- zakaz pozostawiania powierzchni nie-
urzņdzonych tj. zieleni nieurzņdzonej, 
ciņgów pieszych i jezdnych bez na-
wierzchni. 

3. Dla terenu 3.KD-W ustala siň nastňpujņce 
zasady obsługi terenu w infrastrukturň tech-
nicznņ: 

1) energia elektryczna z sieci w ulicy Nowour-
synowskiej, 

2) odprowadzanie wód opadowych lub rozto-
powych – do kanalizacji deszczowej w ulicy 
Nowoursynowskiej. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 
3.KD-W: dopuszcza siň zjazd od ulicy Nowour-
synowskiej poprzez teren drogi wewnňtrznej 
oznaczony symbolem 2.KD-W. 

5. Zasady i warunki ochrony konserwator-
skiej: zgodnie z przepisami § 9, zasad szczegó-
łowych nie okreŌla siň. 

6. Ustala siň wysokoŌń stawki procentowej z 
tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci: 0%. 

§ 29.1. Dla terenu 4.KD-W ustala siň przezna-
czenie podstawowe terenu: droga wewnňtrzna. 

2. Dla terenu 4.KD-W ustala siň warunki 
urbanistyczne: 

1) warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

a) nakazuje siň, by droga wewnňtrzna była 
ogólnodostňpna, 

b) ustala siň zasady realizacji reklam zgodnie 
z przepisami § 6 ust. 2, 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu: 

a) ustala siň minimalnņ szerokoŌń jezdni, 
wynoszņcņ 5,0m, 
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b) dopuszcza siň na terenie realizacje urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej niezbňd-
nych do zapewnienia funkcjonowania te-
renu, 

c) dopuszcza siň realizacjň zieleni w pasie 
drogowym, 

d) w obrňbie terenu obowiņzuje: 

- nakaz stosowania jednakowych ele-
mentów wyposaŐenia powtarzalnego, 
takich jak latarnie, ławki, donice kwiet-
ników, kosze na Ōmieci, barierki, słupki, 

- nakaz rozgraniczenia ruchu kołowego 
(samochodowego i rowerowego), 

- nakaz dostosowania urzņdzeŊ przezna-
czonych dla ruchu pieszego (takich jak 
chodniki, pochylnie, schody, elementy 
przejŌń prze jezdniň) do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, 

- zakaz pozostawiania powierzchni nie-
urzņdzonych tj. zieleni nieurzņdzonej, 
ciņgów pieszych i jezdnych bez na-
wierzchni. 

3. Dla terenu 4.KD-W ustala siň nastňpujņce 
zasady obsługi terenu w infrastrukturň tech-
nicznņ: 

1) energia elektryczna z sieci w ulicy Nowour-
synowskiej 

2) odprowadzanie wód opadowych lub rozto-
powych – do kanalizacji deszczowej w ulicy 
Nowoursynowskiej 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 
4.KD-W: dopuszcza siň zjazd od ulicy Nowour-
synowskiej poprzez tereny dróg wewnňtrznych 
oznaczonych symbolem 2.KD-W, 3.KD-W 

5. Zasady i warunki ochrony konserwator-
skiej: zgodnie z przepisami § 9, zasad szczegó-
łowych nie okreŌla siň. 

6. Ustala siň wysokoŌń stawki procentowej z 
tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci: 0%. 

§ 30.1. Dla terenu 5.UN/UK ustala siň prze-
znaczenie terenu: 

1) podstawowe: usługi nauki i kultury, 

2) uzupełniajņce: 

a) usługi administracji słuŐņce do obsługi 
przeznaczenia podstawowego, 

b) usługi podstawowe wbudowane w bryłň 
budynków o funkcji nauki i administracji. 

 

 

2. Dla terenu 5.UN/UK ustala siň warunki 
urbanistyczne 

1) warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

a) ustala siň minimalnņ powierzchniň działki 
budowlanej - 2000m2, 

b) ustala siň minimalnņ szerokoŌci frontu 
działki budowlanej – 50m, 

c) ustala siň minimalny wskaŎnik powierzch-
ni biologicznie czynnej – 55%, 

d) ustala siň maksymalny wskaŎnik inten-
sywnoŌci zabudowy: 1.0, 

e) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabu-
dowy: 12,0m i 3 kondygnacje nadziemne, 

f) ustala siň odległoŌci obowiņzujņcych linii 
zabudowy: 

- od linii rozgraniczajņcej ulicy Nowour-
synowskiej – 7,0m, 

- od linii rozgraniczajņcej drogi we-
wnňtrznej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 2.KD-W – 7,0m, 

g) ustala siň odległoŌci nieprzekraczalnych 
linii zabudowy 

- od linii rozgraniczajņcej drogi we-
wnňtrznej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 3.KD-W – 9,0m 

h) ustala siň zasady realizacji ogrodzeŊ 
zgodnie z przepisami § 6 ust. 1, 

i) ustala siň zasady realizacji reklam zgodnie 
z przepisami § 6 ust. 2, 

j) ustala siň zasady kolorystyki elewacji oraz 
kolorystyki obiektów małej architektury 
zgodnie z przepisami § 7 ust. 2, 

k) ustala siň realizacjň dachów o spadku od 
25° do 45°, 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu: 

a) dopuszcza siň na terenie realizacje urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej, parkingów 
wewnňtrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów niezbňdnych do zapew-
nienia funkcjonowania terenu 

b) ustala siň nakaz realizacji zieleni urzņdzo-
nej - uwzglňdniajņcej oŌ kompozycyjnņ 
tzw. osiedla pracowniczego SGGW, wska-
zanņ na rysunku planu - w granicach stre-
fy wyłņczonej z zabudowy wskazanej na 
rysunku planu 
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c) docelowo plan ustala przebudowň syste-
mów telekomunikacyjnych i elektroener-
getycznych, w tym przeniesienie ich poza 
obszar planu 

3. Dla terenu 5.UN/UK ustala siň nastňpujņce 
zasady obsługi terenu w infrastrukturň tech-
nicznņ 

1) energia elektryczna z sieci w ulicy Nowour-
synowskiej oraz poprzez budowň wnňtrzo-
wych stacji transformatorowych, 

2) woda z sieci w ulicy Nowoursynowskiej, 

3) odprowadzenie Ōcieków do kanalizacji w uli-
cy Nowoursynowskiej, 

4) odprowadzenie wód opadowych lub rozto-
powych do projektowanego kanału w ulicy 
Nowoursynowskiej, 

5) gaz z sieci w ulicy Nowoursynowskiej, 

6) ciepło z sieci miejskiej w ul. Nowoursynow-
skiej bņdŎ z własnego Ŏródła energii ekolo-
gicznie czystej. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 
5.UN/UK: 

1) dopuszcza siň zjazd od ulicy Nowoursynow-
skiej oraz poprzez tereny dróg wewnňtrznych 
oznaczonych symbolem 2.KD-W, 3.KD-W 

2) ustala siň minimalne wskaŎniki parkingowe 

a) 25 miejsc postojowych na kaŐde 1000m2 
powierzchni uŐytkowej usług, 

b) 10 miejsc postojowych dla rowerów na 
kaŐde 1000m2 powierzchni uŐytkowej 
usług. 

5. Zasady i warunki ochrony Ōrodowiska: 
zgodnie z przepisami § 8, zasad szczegółowych 
nie okreŌla siň 

6. Zasady i warunki ochrony konserwator-
skiej: zgodnie z przepisami § 9, zasad szczegó-
łowych nie okreŌla siň. 

7. Ustala siň wysokoŌń stawki procentowej z 
tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci: 30%. 

§ 31.1. Dla terenu 6.MN ustala siň przezna-
czenie terenu: 

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna, 

2) uzupełniajņce - usługi nieuciņŐliwe w budyn-
kach o funkcji podstawowej. 

2. Dla terenu 6.MN ustala siň warunki urbani-
styczne: 

1) warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

a) ustala siň utrzymanie istniejņcego zago-
spodarowania i przeznaczenia funkcjonal-
nego, 

b) dopuszcza siň zachowanie istniejņcej za-
budowy mieszkaniowej z prawem do dzia-
łaŊ remontowych, przebudowy, rozbudo-
wy oraz koniecznej wymiany, na zasadach 
okreŌlonych w § 9 ust. 2, 

c) ustala siň minimalnņ powierzchniň działki 
budowlanej wynoszņcņ 500m2, 

d) ustala siň minimalnņ szerokoŌci frontu 
działki budowlanej wynoszņcņ 25,0m, 

e) ustala siň minimalny wskaŎnik powierzch-
ni biologicznie czynnej – 70%, 

f) ustala siň maksymalny wskaŎnik inten-
sywnoŌci zabudowy: 0.3, 

g) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabu-
dowy: 9,0m i 2 kondygnacje nadziemne, 

h) ustala siň zasady realizacji dachów: 

- dla budynków istniejņcych i dobudo-
wanych – zgodnie z § 9, 

- dla nowoprojektowanych budynków 
(nie bňdņcych rozbudowņ budynków 
istniejņcych) – dachy spadziste o kņcie 
nachylenia połaci dachowych od 25° 
do 45°, 

i) ustala siň zasady realizacji ogrodzeŊ 
zgodnie z przepisami § 6 ust. 1, 

j) ustala siň zasady kolorystyki elewacji oraz 
kolorystyki obiektów małej architektury 
zgodnie z przepisami § 7 ust. 2, 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu: 

a) na terenie znajdujņ siň budynki znajdujņce 
siň w ewidencji zabytków, oznaczone na 
rysunku planu – obowiņzujņ przepisy z 
§ 9, 

b) ustala siň zasadň odtworzenia historycz-
nego układu zabudowy poprzez: 

- wyznaczenie obowiņzujņcych linii za-
budowy, 

- nakaz nawiņzania architekturņ projek-
towanych budynków do zabudowy ist-
niejņcej, 

c) dopuszcza siň na terenie realizacjň urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej, parkingów 
wewnňtrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów niezbňdnych do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, 

d) ustala siň zachowanie istniejņcych drzew i 
skupisk drzew wskazanych na rysunku 
planu jako „do zachowania”, 

e) ustala siň realizacjň szpaleru drzew – loka-
lizacja zgodnie z rysunkiem planu, 
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f) w przypadku realizacji, zgodnie z prawem 
budowlanym, usług w kubaturach budyn-
ków mieszkalnych, nakazuje siň ich ogra-
niczenie do usług nieuciņŐliwych. 

3. Dla terenu 6.MN ustala siň nastňpujņce za-
sady obsługi terenu w infrastrukturň technicznņ: 

1) energia elektryczna z sieci w ulicy Nowour-
synowskiej, 

2) woda z sieci w ulicy Nowoursynowskiej i w 
terenie 2.KD-W, 3.KD-W, 4.KD-W, 

3) odprowadzenie Ōcieków do kanalizacji w te-
renie 2.KD-W, 3.KD-W, 4.KD-W, 

4) odprowadzenie wód opadowych lub rozto-
powych – powierzchniowo do ziemi, 

5) gaz z sieci w ulicy Nowoursynowskiej, 

6) ciepło z sieci miejskiej w ul. Nowoursynow-
skiej bņdŎ z własnego Ŏródła energii ekolo-
gicznie czystej. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 
6.MN: 

1) dopuszcza siň zjazd od ulicy Nowoursynow-
skiej poprzez tereny dróg wewnňtrznych 
oznaczonych symbolem 2.KD-W, 3.KD-W, 

2) ustala siň minimalne wskaŎniki parkingowe: 
1 miejsce postojowe na kaŐdy 1 lokal. 

5. Zasady i warunki ochrony Ōrodowiska: 
zgodnie z przepisami § 8, zasad szczegółowych 
nie okreŌla siň. 

6. Zasady i warunki ochrony konserwator-
skiej: zgodnie z przepisami § 9, zasad szczegó-
łowych nie okreŌla siň. 

7. Ustala siň wysokoŌń stawki procentowej z 
tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci: 30%. 

§ 32.1. Dla terenu 7.UN/UK ustala siň prze-
znaczenie terenu: 

1) podstawowe - usługi nauki i kultury, 

2) uzupełniajņce: 

a) usługi administracji słuŐņce do obsługi 
przeznaczenia podstawowego, 

b) usługi podstawowe wbudowane w bryłň 
budynków o funkcji nauki i administracji. 

2. Dla terenu 7.UN/UK ustala siň warunki 
urbanistyczne: 

1) warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

a) ustala siň minimalnņ powierzchniň działki 
budowlanej - 2000m2, 

b) ustala siň minimalnņ szerokoŌci frontu 
działki budowlanej - 50,0m, 

c) ustala siň minimalny wskaŎnik powierzch-
ni biologicznie czynnej – 60%, 

d) ustala siň maksymalny wskaŎnik inten-
sywnoŌci zabudowy: 0.6, 

e) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabu-
dowy: 10,0m i 2 kondygnacje nadziemne, 

f) ustala siň odległoŌń obowiņzujņcej linii 
zabudowy od linii rozgraniczajņcej drogi 
wewnňtrznej oznaczonej symbolem 
2.KDW – 7,0m, 

g) ustala siň odległoŌci nieprzekraczalnych 
linii zabudowy: 

- od linii rozgraniczajņcej drogi we-
wnňtrznej oznaczonej symbolem 
3.KDW – 9,0m, 

- od linii rozgraniczajņcej terenu 13.UN – 
17,0m, 

h) ustala siň zasady realizacji ogrodzeŊ 
zgodnie z przepisami § 6 ust. 1, 

i) ustala siň zasady realizacji reklam zgodnie 
z przepisami § 6 ust. 2, 

j) ustala siň realizacjň dachów spadzistych o 
kacie nachylenia połaci dachowych od 25° 
do 45°, 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu: 

a) dopuszcza siň na terenie realizacje urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej, parkingów 
wewnňtrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów niezbňdnych do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, 

b) teren znajduje siň czňŌciowo w strefie 
bezpoŌredniej i poŌredniej ochrony stoku 
Skarpy Warszawskiej, dla której obowiņ-
zujņ przepisy z § 12 pkt 3, 

c) ustala siň nakaz realizacji szpalerów drzew 
– lokalizacja zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Dla terenu 7.UN/UK ustala siň nastňpujņce 
zasady obsługi terenu w infrastrukturň tech-
nicznņ: 

1) energia elektryczna z sieci w ulicy Nowour-
synowskiej oraz poprzez budowň wnňtrzo-
wych stacji transformatorowych, 

2) woda z ulicy Nowoursynowskiej i w terenie 
2.KD-W, 3.KD-W, 

3) odprowadzenie Ōcieków do kanalizacji w te-
renie 2.KD-W, 3.KD-W, 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49582 – Poz. 8226 
 
4) odprowadzenie wód opadowych lub rozto-

powych do projektowanego kanału w ulicy 
Nowoursynowskiej, 

5) gaz z sieci w ulicy Nowoursynowskiej, 

6) ciepło z sieci miejskiej w ul. Nowoursynow-
skiej bņdŎ z własnego Ŏródła energii ekolo-
gicznie czystej. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 
7.UN/UK: 

1) dopuszcza siň zjazd od ul. Nowoursynowskiej 
poprzez tereny dróg wewnňtrznych oznaczo-
nych symbolem 2.KD-W, 3.KD-W, 

2) ustala siň minimalne wskaŎniki parkingowe: 

a) 25 miejsc postojowych na kaŐde 1000m2 
powierzchni uŐytkowej usług, 

b) 10 miejsc postojowych dla rowerów na 
kaŐde 1000m2 powierzchni uŐytkowej 
usług. 

5. Zasady i warunki ochrony Ōrodowiska: 
zgodnie z przepisami § 8, zasad szczegółowych 
nie okreŌla siň 

6. Zasady i warunki ochrony konserwator-
skiej: zgodnie z przepisami § 9, zasad szczegó-
łowych nie okreŌla siň. 

7. Ustala siň wysokoŌń stawki procentowej z 
tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci: 30%. 

§ 33.1. Dla terenu 8.MN ustala siň przezna-
czenie terenu: 

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna, 

2) uzupełniajņce - usługi nieuciņŐliwe w budyn-
kach o funkcji podstawowej. 

2. Dla terenu 8.MN ustala siň warunki urbani-
styczne: 

1) warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

a) ustala siň utrzymanie istniejņcego zago-
spodarowania i przeznaczenia funkcjonal-
nego, 

b) dopuszcza siň zachowanie istniejņcej za-
budowy mieszkaniowej z prawem do dzia-
łaŊ remontowych, przebudowy, rozbudo-
wy oraz koniecznej wymiany, na zasadach 
okreŌlonych w § 9 ust. 2, 

c) ustala siň minimalnņ powierzchniň działki 
budowlanej wynoszņcņ 450m2, 

d) ustala siň minimalnņ szerokoŌci frontu 
działki budowlanej wynoszņcņ 20,0m, 

e) ustala siň minimalny wskaŎnik powierzch-
ni biologicznie czynnej – 70%, 

f) ustala siň maksymalny wskaŎnik inten-
sywnoŌci zabudowy: 0.35, 

g) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabu-
dowy: 9,0m i 2 kondygnacje nadziemne, 

h) ustala siň przebieg obowiņzujņcych linii 
zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 

i) ustala siň zasady realizacji dachów: 

- dla budynków istniejņcych i dobudo-
wanych – zgodnie z § 9, 

- dla nowoprojektowanych budynków 
(nie bňdņcych rozbudowņ budynków 
istniejņcych) – dachy spadziste o kņcie 
nachylenia połaci dachowych od 25° 
do 45°, 

j) ustala siň zasady realizacji ogrodzeŊ 
zgodnie z przepisami § 6 ust. 1, 

k) ustala siň zasady realizacji reklam zgodnie 
z przepisami § 6 ust. 2, 

l) ustala siň zasady kolorystyki elewacji oraz 
kolorystyki obiektów małej architektury 
zgodnie z przepisami § 7 ust. 2, 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu: 

a) ustala siň zasadň odtworzenia historycz-
nego układu zabudowy poprzez: 

- wyznaczenie obowiņzujņcych linii za-
budowy, 

- nakaz nawiņzania architekturņ projek-
towanych budynków do zabudowy ist-
niejņcej, 

b) na terenie znajdujņ siň budynki znajdujņce 
siň w ewidencji zabytków, oznaczone na 
rysunku planu – obowiņzujņ przepisy z 
§ 9, 

c) dopuszcza siň na terenie realizacje urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej, parkingów 
wewnňtrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów niezbňdnych do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, 

d) ustala siň zachowanie istniejņcych drzew 
wskazanych na rysunku planu jako „do 
zachowania”, 

e) ustala siň realizacjň szpaleru drzew – loka-
lizacja zgodnie z rysunkiem planu, 

f) teren znajduje siň czňŌciowo w strefie po-
Ōredniej ochrony stoku Skarpy Warszaw-
skiej, dla której obowiņzujņ przepisy z § 12 
pkt 3, 
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g) w przypadku realizacji usług w kubaturach 
budynków mieszkalnych, nakazuje siň ich 
ograniczenie do usług nieuciņŐliwych. 

3. Dla terenu 8.MN ustala siň nastňpujņce za-
sady obsługi terenu w infrastrukturň technicznņ: 

1) energia elektryczna z sieci w ulicy Nowour-
synowskiej, 

2) woda z ulicy Nowoursynowskiej i w terenie 
2.KD-W, 3.KD-W, 4.KD-W, 

3) odprowadzenie Ōcieków do kanalizacji w te-
renie 2.KD-W, 3.KD-W, 4.KD-W, 

4) odprowadzenie wód opadowych lub rozto-
powych - powierzchniowo do ziemi, 

5) gaz z sieci w ulicy Nowoursynowskiej, 

6) ciepło z sieci miejskiej w ul. Nowoursynow-
skiej bņdŎ z własnego Ŏródła energii ekolo-
gicznie czystej. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 
8.MN: 

1) dopuszcza siň zjazd od ul. Nowoursynowskiej 
poprzez tereny dróg wewnňtrznych oznaczo-
nych symbolem 2.KD-W, 3.KD-W, 4.KD-W, 

2) ustala siň minimalne wskaŎniki parkingowe: 
1 miejsce postojowe na kaŐdy 1 lokal. 

5. Zasady i warunki ochrony Ōrodowiska: 
zgodnie z przepisami § 8, zasad szczegółowych 
nie okreŌla siň 

6. Zasady i warunki ochrony konserwator-
skiej: zgodnie z przepisami § 9, zasad szczegó-
łowych nie okreŌla siň 

7. Ustala siň wysokoŌń stawki procentowej z 
tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci: 30%. 

§ 34.1. Dla terenu 9.MN ustala siň przezna-
czenie terenu: 

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna, 

2) uzupełniajņce - usługi nieuciņŐliwe w budyn-
kach o funkcji podstawowe. 

2. Dla terenu 9.MN ustala siň warunki urbani-
styczne 

1) warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

a) ustala siň utrzymanie istniejņcego zago-
spodarowania i przeznaczenia funkcjonal-
nego, 

b) dopuszcza siň zachowanie istniejņcej za-
budowy mieszkaniowej z prawem do dzia-
łaŊ remontowych, przebudowy, rozbudo-

wy oraz koniecznej wymiany, na zasadach 
okreŌlonych w § 9 ust. 2, 

c) ustala siň minimalnņ powierzchniň działki 
budowlanej wynoszņcņ 500m2, 

d) ustala siň minimalnņ szerokoŌci frontu 
działki budowlanej wynoszņcņ 20,0m, 

e) ustala siň minimalny wskaŎnik powierzch-
ni biologicznie czynnej –75%, 

f) ustala siň maksymalny wskaŎnik inten-
sywnoŌci zabudowy: 0.2, 

g) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabu-
dowy: 9,0m i 2 kondygnacje nadziemne, 

h) ustala siň przebieg obowiņzujņcych linii 
zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 

i) ustala siň zasady realizacji dachów: 

- dla budynków istniejņcych i dobudo-
wanych – zgodnie z § 9, 

- dla nowoprojektowanych budynków 
(nie bňdņcych rozbudowņ budynków 
istniejņcych) – dachy spadziste o kņcie 
nachylenia połaci dachowych od 25° 
do 45°, 

j) ustala siň zasady realizacji ogrodzeŊ 
zgodnie z przepisami § 6 ust. 1, 

k) ustala siň zasady realizacji reklam zgodnie 
z przepisami § 6 ust. 2, 

l) ustala siň zasady kolorystyki elewacji oraz 
kolorystyki obiektów małej architektury 
zgodnie z przepisami § 7 ust. 2, 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu: 

a) ustala siň zasadň odtworzenia historycz-
nego układu zabudowy poprzez: 

- wyznaczenie obowiņzujņcych linii za-
budowy, 

- nakaz nawiņzania architekturņ projek-
towanych budynków do zabudowy ist-
niejņcej, 

b) na terenie znajdujņ siň budynki znajdujņce 
siň w ewidencji zabytków, oznaczone na 
rysunku planu – obowiņzujņ przepisy z 
§ 9, 

c) dopuszcza siň na terenie realizacje urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej, parkingów 
wewnňtrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów niezbňdnych do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, 

d) ustala siň zachowanie istniejņcych drzew 
wskazanych na rysunku planu jako „do 
zachowania”, 
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e) ustala siň realizacjň szpaleru drzew – loka-
lizacja zgodnie z rysunkiem planu, 

f) teren znajduje siň czňŌciowo w strefie po-
Ōredniej ochrony stoku Skarpy Warszaw-
skiej, dla której obowiņzujņ przepisy z § 12 
pkt 3, 

g) w przypadku realizacji usług w kubaturach 
budynków mieszkalnych, nakazuje siň ich 
ograniczenie do usług nieuciņŐliwych. 

3. Dla terenu 9.MN ustala siň nastňpujņce za-
sady obsługi terenu w infrastrukturň technicznņ: 

1) energia elektryczna z sieci w ulicy Nowour-
synowskiej, 

2) woda z ulicy Nowoursynowskiej i w terenie 
2.KD-W, 3.KD-W, 4.KD-W, 

3) odprowadzenie Ōcieków do kanalizacji w te-
renie 2.KD-W, 3.KD-W, 4.KD-W, 

4) odprowadzenie wód opadowych lub rozto-
powych – powierzchniowo do ziemi, 

5) gaz z sieci w ulicy Nowoursynowskiej, 

6) ciepło z sieci miejskiej w ul. Nowoursynow-
skiej bņdŎ z własnego Ŏródła energii ekolo-
gicznie czystej. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 
9.MN: 

1) dopuszcza siň zjazd od ulicy Nowoursynow-
skiej poprzez tereny dróg wewnňtrznych 
oznaczonych symbolem 2.KD-W, 3.KD-W, 
4.KD-W, 

2) ustala siň minimalne wskaŎniki parkingowe: 
1 miejsce postojowe na kaŐdy 1 lokal. 

5. Zasady i warunki ochrony Ōrodowiska: 
zgodnie z przepisami § 8, zasad szczegółowych 
nie okreŌla siň 

6. Zasady i warunki ochrony konserwator-
skiej: zgodnie z przepisami § 9, zasad szczegó-
łowych nie okreŌla siň. 

7. Ustala siň wysokoŌń stawki procentowej z 
tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci: 30%. 

§ 35.1. Dla terenu 10.ZP ustala siň przezna-
czenie podstawowe terenu: zieleŊ urzņdzona. 

2. Dla terenu 10.ZP ustala siň warunki urba-
nistyczne: 

1) warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

a) dopuszcza siň realizacjň zieleni jako dy-
daktycznych poletek doŌwiadczalnych na 
potrzeby SGGW, 

b) ustala siň minimalny wskaŎnik powierzch-
ni terenu biologicznie czynnej dla kaŐdej 
działki - 90%, 

c) ustala siň zasady realizacji ogrodzeŊ 
zgodnie z przepisami § 6 ust. 1, 

d) ustala siň zasady realizacji reklam zgodnie 
z przepisami § 6 ust. 2, 

e) ustala siň nakaz kształtowania nowych 
elementów zagospodarowania, w tym 
szpalerów zieleni oraz obiektów małej ar-
chitektury, symetrycznie wzglňdem osi 
kompozycyjnej tzw. osiedla pracownicze-
go SGGW wskazanej na rysunku planu, 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu: 

a) zakazuje siň realizacji wszelkiej zabudowy 
kubaturowej, 

b) dopuszcza siň na terenie realizacje urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej i miejsc se-
lektywnej zbiórki odpadów niezbňdnych 
do zapewnienia funkcjonowania terenu, 

c) ustala siň nakaz realizacji szpalerów drzew 
zgodnie z rysunkiem planu, 

d) ustala siň zachowanie istniejņcych drzew 
wskazanych na rysunku planu jako „do 
zachowania”, 

e) teren znajduje siň czňŌciowo w strefie po-
Ōredniej ochrony stoku Skarpy Warszaw-
skiej, dla której obowiņzujņ przepisy z § 12 
pkt 3. 

3. Dla terenu 10.ZP ustala siň nastňpujņce za-
sady obsługi terenu w infrastrukturň technicznņ: 

1) energia elektryczna z sieci w ulicy Nowour-
synowskiej, 

2) woda z ulicy Nowoursynowskiej, 

3) odprowadzenie wód opadowych lub rozto-
powych – powierzchniowo do ziemi. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 
10.ZP: dopuszcza siň zjazd techniczny od ulicy 
Nowoursynowskiej poprzez tereny dróg we-
wnňtrznych oznaczonych symbolem 2.KD-W, 
3.KD-W, 4.KD-W. 

5. Zasady i warunki ochrony Ōrodowiska: 
zgodnie z przepisami § 8, zasad szczegółowych 
nie okreŌla siň. 

6. Zasady i warunki ochrony konserwator-
skiej: zgodnie z przepisami § 9, zasad szczegó-
łowych nie okreŌla siň. 

7. Ustala siň wysokoŌń stawki procentowej z 
tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci: 0%. 
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§ 36.1. Dla terenu 11.MN ustala siň przezna-
czenie terenu: 

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna, 

2) uzupełniajņce - usługi nieuciņŐliwe w budyn-
kach o funkcji podstawowej. 

2. Dla terenu 11.MN ustala siň warunki urba-
nistyczne: 

1) warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

a) ustala siň utrzymanie istniejņcego zago-
spodarowania i przeznaczenia funkcjonal-
nego, 

b) dopuszcza siň zachowanie istniejņcej za-
budowy mieszkaniowej z prawem do dzia-
łaŊ remontowych, przebudowy, rozbudo-
wy oraz koniecznej wymiany, na zasadach 
okreŌlonych w § 9 ust. 2, 

c) ustala siň minimalnņ powierzchniň działki 
budowlanej wynoszņcņ 500m2, 

d) ustala siň minimalnņ szerokoŌci frontu 
działki budowlanej wynoszņcņ 20,0m, 

e) ustala siň minimalny wskaŎnik powierzch-
ni biologicznie czynnej – 75%, 

f) ustala siň maksymalny wskaŎnik inten-
sywnoŌci zabudowy: 0.2, 

g) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabu-
dowy: 9,0 m i 2 kondygnacje nadziemne, 

h) ustala siň przebieg obowiņzujņcych linii 
zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 

i) ustala siň realizacjň dachów spadzistych o 
kņcie nachylenia połaci dachowych od 25° 
do 45°, 

j) ustala siň zasady realizacji ogrodzeŊ 
zgodnie z przepisami § 6 ust. 1, 

k) ustala siň zasady realizacji reklam zgodnie 
z przepisami § 6 ust. 2, 

l) ustala siň zasady kolorystyki elewacji oraz 
kolorystyki obiektów małej architektury 
zgodnie z przepisami § 7 ust. 2, 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu: 

a) ustala siň zasadň odtworzenia historycz-
nego układu zabudowy poprzez: 

- wyznaczenie obowiņzujņcych linii za-
budowy, 

- nakaz nawiņzania architekturņ projek-
towanych budynków do zabudowy ist-
niejņcej, 

b) na terenie znajdujņ siň budynki znajdujņce 
siň w ewidencji zabytków, oznaczone na 
rysunku planu – obowiņzujņ przepisy z 
§ 9, 

c) dopuszcza siň na terenie realizacje urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej, parkingów 
wewnňtrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów niezbňdnych do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, 

d) ustala siň zachowanie istniejņcych drzew 
wskazanych na rysunku planu jako „do 
zachowania”, 

e) ustala siň realizacjň szpaleru drzew – loka-
lizacja zgodnie z rysunkiem planu, 

f) teren znajduje siň czňŌciowo w strefie po-
Ōredniej ochrony stoku Skarpy Warszaw-
skiej, dla której obowiņzujņ przepisy z § 12 
pkt 3, 

g) w przypadku realizacji usług w kubaturach 
budynków mieszkalnych, nakazuje siň ich 
ograniczenie do usług nieuciņŐliwych. 

3. Dla terenu 11.MN ustala siň nastňpujņce 
zasady obsługi terenu w infrastrukturň tech-
nicznņ: 

1) energia elektryczna z sieci w ulicy Nowour-
synowskiej, 

2) woda z ulicy Nowoursynowskiej, 

3) odprowadzenie Ōcieków do kanalizacji w te-
renie 2.KD-W, 3.KD-W, 4.KD-W, 

4) odprowadzenie wód opadowych lub rozto-
powych – powierzchniowo do ziemi, 

5) gaz z sieci w ulicy Nowoursynowskiej, 

6) ciepło z sieci miejskiej w ul. Nowoursynow-
skiej bņdŎ z własnego Ŏródła energii ekolo-
gicznie czystej. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 
11.MN: 

1) dopuszcza siň zjazd od ulicy Nowoursynow-
skiej poprzez tereny dróg wewnňtrznych 
oznaczonych symbolem 2.KD-W, 3.KD-W, 
4.KD-W, 

2) ustala siň minimalne wskaŎniki parkingowe: 
1 miejsce postojowe na kaŐdy 1 lokal. 

5. Zasady i warunki ochrony Ōrodowiska: 
zgodnie z przepisami § 8, zasad szczegółowych 
nie okreŌla siň 

6. Zasady i warunki ochrony konserwator-
skiej: zgodnie z przepisami § 9, zasad szczegó-
łowych nie okreŌla siň. 

7. Ustala siň wysokoŌń stawki procentowej z 
tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci: 30%. 
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§ 37.1. Dla terenu 12.MN ustala siň przezna-
czenie terenu: 

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna, 

2) uzupełniajņce - usługi nieuciņŐliwe w budyn-
kach o funkcji podstawowej. 

2. Dla terenu 12.MN ustala siň warunki urba-
nistyczne: 

1) warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

a) ustala siň utrzymanie istniejņcego zago-
spodarowania i przeznaczenia funkcjonal-
nego, 

b) dopuszcza siň zachowanie istniejņcej za-
budowy mieszkaniowej z prawem do dzia-
łaŊ remontowych, przebudowy, rozbudo-
wy oraz koniecznej wymiany, na zasadach 
okreŌlonych w § 9 ust. 2, 

c) ustala siň minimalnņ powierzchniň działki 
budowlanej wynoszņcņ 500m2, 

d) ustala siň minimalnņ szerokoŌci frontu 
działki budowlanej wynoszņcņ 20,0m, 

e) ustala siň minimalny wskaŎnik powierzch-
ni biologicznie czynnej – 75%, 

f) ustala siň maksymalny wskaŎnik inten-
sywnoŌci zabudowy: 0.2, 

g) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabu-
dowy: 9,0m i 2 kondygnacje nadziemne, 

h) ustala siň przebieg obowiņzujņcych linii 
zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 

i) ustala siň realizacjň dachów spadzistych o 
kņcie nachylenia połaci dachowych od 25° 
do 45°, 

j) ustala siň zasady realizacji ogrodzeŊ 
zgodnie z przepisami § 6 ust. 1, 

k) ustala siň zasady realizacji reklam zgodnie 
z przepisami § 6 ust. 2, 

l) ustala siň zasady kolorystyki elewacji oraz 
kolorystyki obiektów małej architektury 
zgodnie z przepisami § 7 ust. 2, 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu: 

a) ustala siň zasadň odtworzenia historycz-
nego układu zabudowy poprzez: 

- wyznaczenie obowiņzujņcych linii za-
budowy, 

- nakaz nawiņzania architekturņ projek-
towanych budynków do zabudowy ist-
niejņcej, 

b) na terenie znajdujņ siň budynki znajdujņce 
siň w ewidencji zabytków, oznaczone na 
rysunku planu – obowiņzujņ przepisy z 
§ 9, 

c) dopuszcza siň na terenie realizacje urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej, parkingów 
wewnňtrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów niezbňdnych do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, 

d) ustala siň zachowanie istniejņcych drzew 
wskazanych na rysunku planu jako „do 
zachowania”, 

e) ustala siň realizacjň szpaleru drzew – loka-
lizacja zgodnie z rysunkiem planu, 

f) teren znajduje siň czňŌciowo w strefie po-
Ōredniej ochrony stoku Skarpy Warszaw-
skiej, dla której obowiņzujņ przepisy z § 12 
pkt 3, 

g) w przypadku realizacji usług w kubaturach 
budynków mieszkalnych, nakazuje siň ich 
ograniczenie do usług nieuciņŐliwych. 

3. Dla terenu 12.MN ustala siň nastňpujņce 
zasady obsługi terenu w infrastrukturň tech-
nicznņ: 

1) energia elektryczna z sieci w ulicy Nowour-
synowskiej, 

2) woda z ulicy Nowoursynowskiej, 

3) odprowadzenie Ōcieków do kanalizacji w te-
renie 2.KD-W, 3.KD-W, 4.KD-W, 

4) odprowadzenie wód opadowych lub rozto-
powych – powierzchniowo do ziemi, 

5) gaz z sieci w ulicy Nowoursynowskiej, 

6) ciepło z sieci miejskiej w ul. Nowoursynow-
skiej bņdŎ z własnego Ŏródła energii ekolo-
gicznie czystej. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 
12.MN: 

1) dopuszcza siň zjazd od ulicy Nowoursynow-
skiej poprzez tereny dróg wewnňtrznych 
oznaczonych symbolem 2.KD-W, 3.KD-W, 
4.KD-W, 

2) ustala siň minimalne wskaŎniki parkingowe: 
1 miejsce postojowe na kaŐdy 1 lokal. 

5. Zasady i warunki ochrony Ōrodowiska: 
zgodnie z przepisami § 8, zasad szczegółowych 
nie okreŌla siň. 

6. Zasady i warunki ochrony konserwator-
skiej: zgodnie z przepisami § 9, zasad szczegó-
łowych nie okreŌla siň. 

7. Ustala siň wysokoŌń stawki procentowej z 
tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci: 30%. 
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§ 38.1. Dla terenu 13.UN ustala siň przezna-
czenie podstawowe terenu: usługi nauki. 

2. Dla terenu 13.UN ustala siň warunki urba-
nistyczne: 

1) warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

a) dopuszcza siň zachowanie istniejņcego 
zagospodarowania i przeznaczenia funk-
cjonalnego, 

b) dopuszcza siň zachowanie istniejņcej za-
budowy, 

c) ustala siň minimalny wskaŎnik powierzch-
ni terenu biologicznie czynnej - 60%, 

d) na elewacjach zakazuje siň stosowania ko-
lorów jaskrawych; dopuszcza siň kolory-
stykň zgodnie z ustaleniami § 7, 

e) ustala siň zasady realizacji ogrodzeŊ 
zgodnie z przepisami § 6 ust. 1, 

f) ustala siň zasady realizacji reklam zgodnie 
z przepisami § 7 ust. 2, 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu: 

a) dopuszcza siň na terenie realizacje urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej, dróg i 
parkingów wewnňtrznych oraz miejsc se-
lektywnej zbiórki odpadów niezbňdnych 
do zapewnienia funkcjonowania terenu, 

b) teren znajduje siň w strefie bezpoŌredniej 
i poŌredniej ochrony stoku Skarpy War-
szawskiej, dla której obowiņzujņ przepisy z 
§ 12 pkt 3. 

3. Dla terenu 13.UN ustala siň nastňpujņce 
zasady obsługi terenu w infrastrukturň tech-
nicznņ: 

1) energia elektryczna z sieci w ulicy Nowour-
synowskiej, 

2) woda z sieci w ulicy Nowoursynowskiej, 

3) odprowadzenie Ōcieków do kanalizacji w te-
renie 2.KD-W, 

4) odprowadzanie wód opadowych lub rozto-
powych – powierzchniowo do ziemi, 

5) gaz z sieci w ulicy Nowoursynowskiej, 

6) ciepło z sieci miejskiej w ul. Nowoursynow-
skiej bņdŎ z własnego Ŏródła energii ekolo-
gicznie czystej. 

 

 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 
13.UN: 

1) dopuszcza siň zjazd od ulicy Nowoursynow-
skiej poprzez teren drogi wewnňtrznej ozna-
czonej symbolem 2.KD-W, 

2) ustala siň wskaŎniki parkingowe: 25 - 30 
miejsc postojowych na kaŐde 1000m2 po-
wierzchni uŐytkowej usług. 

5. Zasady i warunki ochrony Ōrodowiska: 
zgodnie z przepisami § 8, zasad szczegółowych 
nie okreŌla siň. 

6. Zasady i warunki ochrony konserwator-
skiej: zgodnie z przepisami § 9, zasad szczegó-
łowych nie okreŌla siň. 

7. Ustala siň wysokoŌń stawki procentowej z 
tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci: 15%. 

§ 39.1. Dla terenu 14.MW ustala siň przezna-
czenie terenu: 

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna, 

2) uzupełniajņce - usługi podstawowe wbudo-
wane w bryłň budynku o funkcji podstawo-
wej. 

2. Dla terenu 14.MW ustala siň warunki urba-
nistyczne: 

1) warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

a) ustala siň utrzymanie istniejņcego zago-
spodarowania i przeznaczenia funkcjonal-
nego, 

b) dopuszcza siň zachowanie istniejņcej za-
budowy mieszkaniowej z prawem do dzia-
łaŊ remontowych, przebudowy oraz ko-
niecznej wymiany, na zasadach okreŌlo-
nych w § 9 ust. 2, 

c) ustala siň, Őe cały teren stanowi działkň 
budowlanņ, 

d) ustala siň minimalny wskaŎnik powierzch-
ni biologicznie czynnej – 65%, 

e) ustala siň maksymalny wskaŎnik inten-
sywnoŌci zabudowy: 0.4, 

f) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabu-
dowy: 9,0m i 2 kondygnacje nadziemne, 

g) ustala siň przebieg obowiņzujņcych linii 
zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 

h) ustala siň realizacjň dachów spadzistych o 
kņcie nachylenia połaci dachowych od 
25°do 45°, 
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i) ustala siň zasady realizacji ogrodzeŊ 
zgodnie z przepisami § 6 ust. 1, 

j) ustala siň zasady realizacji reklam zgodnie 
z przepisami § 6 ust. 2, 

k) ustala siň zasady kolorystyki elewacji oraz 
kolorystyki obiektów małej architektury 
zgodnie z przepisami § 7 ust. 2, 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu: 

a) na terenie znajduje siň obiekt wpisany do 
ewidencji zabytków, oznaczony na rysun-
ku planu – obowiņzujņ przepisy z § 9, 

b) dopuszcza siň na terenie realizacjň urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej, parkingów 
wewnňtrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów niezbňdnych do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, 

c) ustala siň zachowanie istniejņcych drzew 
wskazanych na rysunku planu jako „do 
zachowania”, 

d) teren znajduje siň w strefie poŌredniej 
ochrony stoku Skarpy Warszawskiej, dla 
której obowiņzujņ przepisy z § 12 pkt 3. 

3. Dla terenu 14.MW ustala siň nastňpujņce 
zasady obsługi terenu w infrastrukturň tech-
nicznņ: 

1) energia elektryczna z sieci w ulicy Nowour-
synowskiej, 

2) woda z sieci w ulicy Nowoursynowskiej, 

3) odprowadzenie Ōcieków do kanalizacji w te-
renie 2.KD-W, 3.KD-W, 4.KD-W, 

4) odprowadzanie wód opadowych lub rozto-
powych – powierzchniowo do ziemi, 

5) gaz z sieci w ulicy Nowoursynowskiej, 

6) ciepło z sieci miejskiej w ul. Nowoursynow-
skiej bņdŎ z własnego Ŏródła energii ekolo-
gicznie czystej. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 
14.MW 

1) dopuszcza siň zjazd od ulicy Nowoursynow-
skiej poprzez tereny dróg wewnňtrznych 
oznaczonych symbolem 2.KD-W, 3.KD-W, 
4.KD-W, 

2) ustala siň minimalne wskaŎniki parkingowe: 
1 miejsce postojowe na kaŐdy 1 lokal. 

5. Zasady i warunki ochrony Ōrodowiska: 
zgodnie z przepisami § 8, zasad szczegółowych 
nie okreŌla siň. 

6. Zasady i warunki ochrony konserwator-
skiej: zgodnie z przepisami § 9, zasad szczegó-
łowych nie okreŌla siň. 

7. Ustala siň wysokoŌń stawki procentowej z 
tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci: 30%. 

§ 40.1. Dla terenu 15.UN ustala siň przezna-
czenie terenu: 

1) podstawowe - usługi nauki 

2) uzupełniajņce 

a) usługi administracji słuŐņce do obsługi 
przeznaczenia podstawowego, 

b) usługi podstawowe wbudowane w bryłň 
budynków o funkcji nauki i administracji. 

2. Dla terenu 15.UN ustala siň warunki urba-
nistyczne: 

1) warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

a) ustala siň, Őe cały teren stanowi działkň 
budowlanņ, 

b) ustala siň minimalny wskaŎnik powierzch-
ni terenu biologicznie czynnej - 60%, 

c) ustala siň maksymalny wskaŎnik inten-
sywnoŌci zabudowy: 0.4, 

d) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabu-
dowy: 10,0m i 2 kondygnacje nadziemne, 

e) ustala siň minimalnņ wysokoŌń zabudo-
wy: 9,0m, 

f) ustala siň odległoŌci nieprzekraczalnych 
linii zabudowy: 

- od linii rozgraniczajņcej drogi we-
wnňtrznej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 4.KD-W – 6,0m, 

- od linii rozgraniczajņcej z terenem 
14.MW – 16,0m, 

- od linii rozgraniczajņcej z terenem 
16.MW – 10,0m, 

g) ustala siň realizacjň dachów spadzistych o 
kņcie nachylenia połaci dachowych od 
25°do 45, 

h) na elewacjach zakazuje siň stosowania ko-
lorów jaskrawych; dopuszcza siň kolory-
stykň zgodnie z § 7, 

i) ustala siň nakaz kształtowania nowych 
elementów zagospodarowania, tj. bryły 
zabudowy, podziałów elewacji frontowej 
oraz zieleni, symetrycznie wzglňdem osi 
kompozycyjnej tzw. osiedla pracownicze-
go SGGW wskazanej na rysunku planu, 
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j) ustala siň zasady realizacji ogrodzeŊ 
zgodnie z przepisami § 6 ust. 1, 

k) ustala siň zasady realizacji reklam zgodnie 
z przepisami § 6 ust. 2, 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu: 

a) dopuszcza siň na terenie realizacjň urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej, dróg i 
parkingów wewnňtrznych oraz miejsc se-
lektywnej zbiórki odpadów niezbňdnych 
do zapewnienia funkcjonowania terenu, 
ale nie wymagajņce specjalnych wydzie-
leŊ terenowych do ustalenia w projektach 
budowlanych, 

b) teren znajduje siň w strefie poŌredniej 
ochrony stoku Skarpy Warszawskiej, dla 
której obowiņzujņ przepisy z § 12 pkt 3. 

3. Dla terenu 15.UN ustala siň nastňpujņce 
zasady obsługi terenu w infrastrukturň tech-
nicznņ: 

1) energia elektryczna z sieci w ulicy Nowour-
synowskiej oraz poprzez budowň wnňtrzo-
wych stacji transformatorowych, 

2) woda z sieci w ulicy Nowoursynowskiej, 

3) odprowadzenie Ōcieków do kanalizacji w te-
renie 2.KD-W, 3.KD-W, 4.KD-W, 

4) odprowadzanie wód opadowych lub rozto-
powych – powierzchniowo do ziemi bņdŎ do 
studni chłonnych, 

5) gaz z sieci w ulicy Nowoursynowskiej, 

6) ciepło z sieci miejskiej w ul. Nowoursynow-
skiej bņdŎ z własnego Ŏródła energii ekolo-
gicznie czystej. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 
15.UN: 

1) dopuszcza siň zjazd od ulicy Nowoursynow-
skiej poprzez tereny dróg wewnňtrznych 
oznaczonych symbolem 2.KD-W, 3.KD-W, 
4.KD-W, 

2) ustala siň minimalne wskaŎniki parkingowe: 

a) 25 miejsc postojowych na kaŐde 1000m2 
powierzchni uŐytkowej usług, 

b) 10 miejsc postojowych dla rowerów na 
kaŐde 1000m2 powierzchni uŐytkowej 
usług. 

5. Zasady i warunki ochrony Ōrodowiska: 
zgodnie z przepisami § 8, zasad szczegółowych 
nie okreŌla siň. 

6. Zasady i warunki ochrony konserwator-
skiej: zgodnie z przepisami § 9, zasad szczegó-
łowych nie okreŌla siň. 

7. Ustala siň wysokoŌń stawki procentowej z 
tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci: 15%. 

§ 41.1. Dla terenu 16.MW ustala siň przezna-
czenie terenu: 

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna, 

2) uzupełniajņce - usługi podstawowe wbudo-
wane w bryłň budynku o funkcji podstawo-
wej. 

2. Dla terenu 16.MW ustala siň warunki urba-
nistyczne: 

1) warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

a) ustala siň utrzymanie istniejņcego zago-
spodarowania i przeznaczenia funkcjonal-
nego, 

b) dopuszcza siň zachowanie istniejņcej za-
budowy mieszkaniowej z prawem do dzia-
łaŊ remontowych, przebudowy oraz ko-
niecznej wymiany, na zasadach okreŌlo-
nych w § 9 ust. 2, 

c) ustala siň, Őe cały teren stanowi działkň 
budowlanņ, 

d) ustala siň minimalny wskaŎnik powierzch-
ni biologicznie czynnej – 70%, 

e) ustala siň maksymalny wskaŎnik inten-
sywnoŌci zabudowy: 0.3, 

f) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabu-
dowy: 9,0m i 2 kondygnacje nadziemne, 

g) ustala siň przebieg obowiņzujņcych linii 
zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 

h) ustala siň realizacjň dachów spadzistych o 
kņcie nachylenia połaci dachowych od 
25°do 45°, 

i) ustala siň zasady realizacji ogrodzeŊ 
zgodnie z przepisami § 6 ust. 1, 

j) ustala siň zasady realizacji reklam zgodnie 
z przepisami § 6 ust. 2, 

k) ustala siň zasady kolorystyki elewacji oraz 
kolorystyki obiektów małej architektury 
zgodnie z przepisami § 7 ust. 2, 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu: 

a) na terenie znajduje siň obiekt wpisany do 
ewidencji zabytków, oznaczony na rysun-
ku planu – obowiņzujņ przepisy z § 9, 

b) dopuszcza siň na terenie realizacje urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej, parkingów 
wewnňtrznych oraz miejsc selektywnej 
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zbiórki odpadów niezbňdnych do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, 

c) ustala siň zachowanie istniejņcych drzew 
wskazanych na rysunku planu jako „do 
zachowania”, 

d) teren znajduje siň czňŌciowo w strefie 
bezpoŌredniej i poŌredniej ochrony stoku 
Skarpy Warszawskiej, dla których obowiņ-
zujņ przepisy z § 12 pkt 3. 

3. Dla terenu 16.MW ustala siňnastňpujņce 
zasady obsługi terenu w infrastrukturň tech-
nicznņ: 

1) energia elektryczna z sieci w ulicy No-
wou,rsynowskiej, 

2) woda z sieci w ulicy Nowoursynowskiej 

3) odprowadzenie Ōcieków do kanalizacji w te-
renie 2.KD-W, 3.KD-W, 4.KD-W, 

4) odprowadzanie wód opadowych lub rozto-
powych – powierzchniowo do ziemi, 

5) gaz z sieci w ulicy Nowoursynowskiej, 

6) ciepło z sieci miejskiej w ul. Nowoursynow-
skiej bņdŎ z własnego Ŏródła energii ekolo-
gicznie czystej. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 
16.MW 

1) dopuszcza siň zjazd od ulicy Nowoursynow-
skiej poprzez tereny dróg wewnňtrznych 
oznaczonych symbolem 2.KD-W, 3.KD-W, 
4.KD-W 

2) ustala siň minimalne wskaŎniki parkingowe: 
1 miejsce postojowe na kaŐdy 1 lokal 

5. Zasady i warunki ochrony Ōrodowiska: 
zgodnie z przepisami § 8, zasad szczegółowych 
nie okreŌla siň 

6. Zasady i warunki ochrony konserwator-
skiej: zgodnie z przepisami § 9, zasad szczegó-
łowych nie okreŌla siň 

7. Ustala siň wysokoŌń stawki procentowej z 
tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci: 30% 

§ 42.1. Dla terenu 17.UN ustala siň przezna-
czenie terenu: 

1) podstawowe - usługi nauki, 

2) uzupełniajņce: 

a) usługi administracji słuŐņce do obsługi 
przeznaczenia podstawowego, 

b) usługi podstawowe wbudowane w bryłň 
budynków o funkcji nauki i administracji. 

 

2. Dla terenu 17.UN ustala siň warunki urba-
nistyczne: 

1) warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

a) ustala siň minimalnņ powierzchniň działki 
budowlanej – 800m2, 

b) ustala siň minimalnņ szerokoŌń frontu 
działki budowlanej – 30,0m, 

c) ustala siň minimalny wskaŎnik powierzch-
ni terenu biologicznie czynnej – 30%, przy 
czym dla działek zainwestowanych o niŐ-
szym wskaŎniku powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej zakazuje siň jego dalsze-
go zmniejszania, 

d) ustala siň maksymalny wskaŎnik inten-
sywnoŌci zabudowy: 0.5, 

e) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabu-
dowy: 12,0m i 3 kondygnacje nadziemne, 

f) ustala siň odległoŌci obowiņzujņcych linii 
zabudowy: 

- od linii rozgraniczajņcej ulicy Nowour-
synowskiej – 7,0m, 

- od linii rozgraniczajņcej ulicy J.F. Ci-
szewskiego – 7,0m, 

g) ustala siň realizacjň dachów spadzistych o 
kņcie nachylenia połaci dachowych od 
25°do 45°, 

h) ustala siň zasady kolorystyki elewacji oraz 
kolorystyki obiektów małej architektury 
zgodnie z przepisami § 7 ust. 2, 

i) ustala siň zasady realizacji ogrodzeŊ 
zgodnie z przepisami § 6 ust. 1, 

j) ustala siň zasady realizacji reklam zgodnie 
z przepisami § 6 ust. 2, 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu: 

a) ustala siň nakaz zachowania skupisk ziele-
ni oraz drzew –zgodnie z rysunkiem planu, 

b) dopuszcza siň na terenie realizacje urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej, dróg i 
parkingów wewnňtrznych oraz miejsc se-
lektywnej zbiórki odpadów niezbňdnych 
do zapewnienia funkcjonowania terenu, 
ale nie wymagajņce specjalnych wydzie-
leŊ terenowych do ustalenia w projektach 
budowlanych, 

c) teren znajduje siň czňŌciowo w strefie 
bezpoŌredniej i poŌredniej ochrony stoku 
Skarpy Warszawskiej, dla której obowiņ-
zujņ przepisy z § 12 pkt 3. 
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3. Dla terenu 17.UN ustala siň nastňpujņce 
zasady obsługi terenu w infrastrukturň tech-
nicznņ: 

1) energia elektryczna z sieci w ulicy Nowour-
synowskiej, 

2) woda z sieci w ulicy Nowoursynowskiej, 

3) odprowadzenie Ōcieków do sieci miejskiej w 
ulicy Nowoursynowskiej, 

4) odprowadzanie wód opadowych lub rozto-
powych – do kanalizacji deszczowej w ulicy 
J.F. Ciszewskiego bņdŎ do studni chłonnych, 

5) gaz z sieci w ulicy Nowoursynowskiej, 

6) ciepło z sieci miejskiej w ul. Nowoursynow-
skiej bņdŎ z własnego Ŏródła energii ekolo-
gicznie czystej. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 
17.UN: 

1) dopuszcza siň zjazd od ulicy Nowoursynow-
skiej i ulicy J.F. Ciszewskiego, 

2) ustala siň minimalne wskaŎniki parkingowe: 

a) 25 miejsc postojowych na kaŐde 1000m2 
powierzchni uŐytkowej usług, 

b) 10 miejsc postojowych dla rowerów na 
kaŐde 1000m2 powierzchni uŐytkowej 
usług. 

5. Zasady i warunki ochrony Ōrodowiska: 
zgodnie z przepisami § 8, zasad szczegółowych 
nie okreŌla siň. 

6. Zasady i warunki ochrony konserwator-
skiej: zgodnie z przepisami § 9, zasad szczegó-
łowych nie okreŌla siň. 

7. Ustala siň wysokoŌń stawki procentowej z 
tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci: 15%. 

§ 43.1. Dla terenu 18.ZL ustala siň przezna-
czenie podstawowe terenu - zieleŊ leŌna. 

2. Dla terenu 18.ZL ustala siň warunki urbani-
styczne: 

1) warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

a) ustala siň minimalny wskaŎnik powierzch-
ni terenu biologicznie czynnej dla kaŐdej 
działki - 100%, 

b) ustala siň zasady kolorystyki obiektów 
małej architektury zgodnie z przepisami 
§ 7 ust. 2, 

c) ustala siň zasady realizacji reklam zgodnie 
z ustaleniami § 6 ust. 2, 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu: 

a) dopuszcza siň na terenie realizacje urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej oraz 
miejsc selektywnej zbiórki odpadów nie-
zbňdnych do zapewnienia funkcjonowania 
terenu, 

b) teren znajduje siň czňŌciowo w strefie 
bezpoŌredniej i poŌredniej ochrony stoku 
Skarpy Warszawskiej, dla której obowiņ-
zujņ przepisy z § 12 pkt 3. 

3. Dla terenu 18.ZL ustala siň nastňpujņce za-
sady obsługi terenu w infrastrukturň technicznņ: 
odprowadzanie wód opadowych lub roztopo-
wych – bezpoŌrednio do gruntu. 

4. Zasady i warunki ochrony Ōrodowiska: 
zgodnie z przepisami § 8, zasad szczegółowych 
nie okreŌla siň. 

5. Zasady i warunki ochrony konserwator-
skiej: zgodnie z przepisami § 9, zasad szczegó-
łowych nie okreŌla siň. 

6. Zasady i warunki ochrony konserwator-
skiej: zgodnie z przepisami § 9, zasad szczegó-
łowych nie okreŌla siň. 

§ 44.1. Dla terenu 19.ZP ustala siň przezna-
czenie podstawowe terenu - zieleŊ urzņdzona. 

2. Dla terenu 19.ZP ustala siň warunki urba-
nistyczne: 

1) warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

a) ustala siň minimalny wskaŎnik powierzch-
ni terenu biologicznie czynnej dla kaŐdej 
działki - 90%, 

b) ustala siň zasady kolorystyki obiektów 
małej architektury zgodnie z przepisami 
§ 7 ust. 2, 

c) ustala siň zasady realizacji reklam zgodnie 
z ustaleniami § 6 ust. 2, 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu, 

a) dopuszcza siň na terenie realizacjň urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej oraz 
miejsc selektywnej zbiórki odpadów nie-
zbňdnych do zapewnienia funkcjonowania 
terenu, 

b) ustala siň realizacjň ogólnodostňpnego 
ciņgu pieszego o min. szerokoŌci 2,0m i 
przebiegu zgodnym z rysunkiem planu, 
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c) dopuszcza siň realizacjň ciņgu pieszego 
ogólnodostňpnego o min. szerokoŌci 2,0m 
wzdłuŐ korony Skarpy Warszawskiej oraz 
równoległego do ul. Kokosowej 2.KD-L, 

d) dopuszcza siň realizacjň ŌcieŐki rowerowej 
dwukierunkowej, 

e) dopuszcza siň realizacjň punktów wido-
kowych towarzyszņcych ciņgom pieszym i 
ŌcieŐce rowerowej, 

f) ustala siň realizacjň oŌwietlenia towarzy-
szņcego ciņgom pieszym i ŌcieŐce rowe-
rowej, 

g) teren znajduje siň czňŌciowo w strefie 
bezpoŌredniej i poŌredniej ochrony stoku 
Skarpy Warszawskiej, dla której obowiņ-
zujņ przepisy z § 12 pkt 3, 

h) w przypadku przebudowy linii elektro-
energetycznej wysokiego napiňcia 110kV 
na kablowņ nakazuje siň wyznaczenie no-
wego przebiegu linii w liniach rozgrani-
czajņcych ulicy Ciszewskiego – Bis 1.KD-L. 

3. Dla terenu 19.ZP ustala siň nastňpujņce za-
sady obsługi terenu w infrastrukturň technicznņ 

1) energia elektryczna z sieci w ulicy ppłk Z.S. 
Kiedacza, 

2) odprowadzanie wód opadowych lub rozto-
powych – bezpoŌrednio do gruntu. 

4. Zasady i warunki ochrony Ōrodowiska: 
zgodnie z przepisami § 8, zasad szczegółowych 
nie okreŌla siň. 

5. Zasady i warunki ochrony konserwator-
skiej: zgodnie z przepisami § 9, zasad szczegó-
łowych nie okreŌla siň. 

6. Ustalenia inne: naleŐy zapewniń moŐliwoŌń 
przebudowy i modernizacji kanału deszczowego 

 1200mm. 

7. Ustala siň wysokoŌń stawki procentowej z 
tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci: 0%. 

§ 45.1. Dla terenu 20.MW ustala siň przezna-
czenie terenu: 

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna, 

2) uzupełniajņce - usługi podstawowe w parte-
rach budynków o funkcji mieszkaniowej. 

2. Dla terenu 20.MW ustala siň warunki urba-
nistyczne: 

1) warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

a) ustala siň utrzymanie istniejņcego zago-
spodarowania i przeznaczenia funkcjonal-
nego, 

b) dopuszcza siň zachowanie istniejņcej za-
budowy z prawem do działaŊ remonto-
wych, nadbudowy, przebudowy, rozbu-
dowy oraz koniecznej wymiany, 

c) ustala siň minimalnņ powierzchnie działki 
budowlanej, wynoszņcņ 1500m2, 

d) ustala siň minimalna szerokoŌń frontu 
działki budowlanej wynoszņcņ 45,0m, 

e) ustala siň minimalny wskaŎnik powierzch-
ni terenu biologicznie czynnej – 60%, przy 
czym dla działek zainwestowanych o niŐ-
szym wskaŎniku powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej zakazuje siň jego dalsze-
go zmniejszania, 

f) ustala siň maksymalny wskaŎnik inten-
sywnoŌci zabudowy: 1.2, 

g) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabu-
dowy: 11,0m i 3 kondygnacje nadziemne, 

h) ustala siň odległoŌci obowiņzujņcych linii 
zabudowy od linii rozgraniczajņcej ul. ppłk 
Z.S. Kiedacza – 10,0m, 

i) ustala siň realizacjň dachów spadzistych o 
kņcie nachylenia połaci dachowych od 
20°do 45°, 

j) ustala siň zasady kolorystyki elewacji oraz 
kolorystyki obiektów małej architektury 
zgodnie z przepisami § 7 ust. 2, 

k) ustala siň zasady realizacji ogrodzeŊ 
zgodnie z przepisami § 6 ust. 1, 

l) ustala siň zasady realizacji reklam zgodnie 
z przepisami § 6 ust. 2, 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu: 

a) dopuszcza siň na terenie realizacjň urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej, dróg i 
parkingów wewnňtrznych oraz miejsc se-
lektywnej zbiórki odpadów niezbňdnych 
do zapewnienia funkcjonowania terenu, 
ale nie wymagajņce specjalnych wydzie-
leŊ terenowych do ustalenia w projektach 
budowlanych, 

b) teren znajduje siň czňŌciowo w strefie 
bezpoŌredniej i poŌredniej ochrony stoku 
Skarpy Warszawskiej, dla której obowiņ-
zujņ przepisy z § 12 pkt 3, 

c) ustala siň zachowanie istniejņcych drzew 
wskazanych na rysunku planu jako „do 
zachowania”. 
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3. Dla terenu 20.MW ustala siň nastňpujņce 
zasady obsługi terenu w infrastrukturň tech-
nicznņ: 

1) energia elektryczna z sieci w ulicy ppłk  
Z.S. Kiedacza, 

2) woda z sieci w ulicy ppłk Z.S. Kiedacza, 

3) odprowadzenie Ōcieków do sieci miejskiej w 
ulicy ppłk Z.S. Kiedacza, 

4) odprowadzanie wód opadowych lub rozto-
powych – powierzchniowo do ziemi, 

5) gaz z sieci w ulicy J.F. Ciszewskiego lub w 
ulicy ppłk Z.S. Kiedacza, 

6) ciepło z sieci miejskiej w ul. ppłk Z.S. Kieda-
cza bņdŎ z własnego Ŏródła energii ekolo-
gicznie czystej. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 
20.MW: 

1) dopuszcza siň zjazd od ulicy ppłk Z.S. Kieda-
cza, 

2) ustala siň minimalne wskaŎniki parkingowe: 
1 miejsce postojowe na kaŐdy 1 lokal, nie 
mniej jednak niŐ 1 miejsce postojowe na kaŐ-
de 60 m2 powierzchni uŐytkowej. 

5. Zasady i warunki ochrony Ōrodowiska: 
zgodnie z przepisami § 8, zasad szczegółowych 
nie okreŌla siň. 

6. Zasady i warunki ochrony konserwator-
skiej: zgodnie z przepisami § 9, zasad szczegó-
łowych nie okreŌla siň. 

7. Ustala siň wysokoŌń stawki procentowej z 
tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci: 30%. 

§ 46.1. Dla terenu 21.MN ustala siň przezna-
czenie terenu: 

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna, 

2) uzupełniajņce - usługi nieuciņŐliwe w budyn-
kach o funkcji podstawowej. 

2. Dla terenu 21.MN ustala siň warunki urba-
nistyczne: 

1) warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

a) ustala siň utrzymanie istniejņcego zago-
spodarowania i przeznaczenia funkcjonal-
nego, 

b) dopuszcza siň zachowanie istniejņcej za-
budowy z prawem do działaŊ remonto-
wych, przebudowy, rozbudowy oraz ko-
niecznej wymiany z zastrzeŐeniem przepi-
sów § 12 pkt 3, 

c) ustala siň minimalnņ powierzchnie działki 
budowlanej, wynoszņcņ 3000m2, 

d) ustala siň minimalna szerokoŌń frontu 
działki budowlanej wynoszņcņ 30,0m, 

e) ustala siň minimalny wskaŎnik powierzch-
ni terenu biologicznie czynnej – 60%, przy 
czym dla działek zainwestowanych o niŐ-
szym wskaŎniku powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej zakazuje siň jego dalsze-
go zmniejszania, 

f) ustala siň maksymalny wskaŎnik inten-
sywnoŌci zabudowy: 0.7, 

g) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabu-
dowy: 11,0m i 3 kondygnacje nadziemne, 

h) ustala siň odległoŌci nieprzekraczalnych 
linii zabudowy: 

- od wschodniej linii rozgraniczajņcej ul. 
ppłk Z.S. Kiedacza – 6,0m, 4,5m, 2,0m, 

- od północnej linii rozgraniczajņcej ul. 
Urwisko – 3,0m, 

i) ustala siň realizacjň dachów spadzistych o 
kņcie nachylenia połaci dachowych od 
25°do 45°, 

j) ustala siň zasady kolorystyki elewacji oraz 
kolorystyki obiektów małej architektury 
zgodnie z przepisami § 7 ust. 2, 

k) ustala siň zasady realizacji ogrodzeŊ 
zgodnie z przepisami § 6 ust. 1, 

l) ustala siň zasady realizacji reklam zgodnie 
z przepisami § 6 ust. 2, 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu: 

a) dopuszcza siň na terenie realizacje urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej, dróg i 
parkingów wewnňtrznych oraz miejsc se-
lektywnej zbiórki odpadów niezbňdnych 
do zapewnienia funkcjonowania terenu, 
ale nie wymagajņce specjalnych wydzie-
leŊ terenowych do ustalenia w projektach 
budowlanych, 

b) teren znajduje siň czňŌciowo w strefie 
bezpoŌredniej i poŌredniej ochrony stoku 
Skarpy Warszawskiej, dla której obowiņ-
zujņ przepisy z § 12 pkt 3, 

c) ustala siň zachowanie istniejņcych drzew 
wskazanych na rysunku planu jako „do 
zachowania”, 

d) w przypadku realizacji usług w kubaturach 
budynków mieszkalnych, nakazuje siň ich 
ograniczenie do usług nieuciņŐliwych. 
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3. Dla terenu 21.MN ustala siň nastňpujņce 
zasady obsługi terenu w infrastrukturň tech-
nicznņ: 

1) energia elektryczna z sieci w ulicy ppłk  
Z.S. Kiedacza, 

2) woda z sieci w ulicy ppłk Z.S. Kiedacza, 

3) odprowadzenie Ōcieków do sieci miejskiej w 
ulicy ppłk Z.S. Kiedacza, 

4) odprowadzenie wód opadowych lub rozto-
powych do sieci miejskiej w ulicy ppłk Z.S. 
Kiedacza bņdŎ do studni chłonnych, 

5) gaz z sieci w ulicy ppłk Z.S. Kiedacza, 

6) ciepło z sieci miejskiej w ul. ppłk Z.S. Kieda-
cza bņdŎ z własnego Ŏródła energii ekolo-
gicznie czystej. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 
21.MN 

1) dopuszcza siň zjazd od ulicy ppłk Z.S. Kieda-
cza i ulicy Wrzosowisko oraz ulicy Urwisko, 

2) ustala siň minimalne wskaŎniki parkingowe: 
1 miejsce postojowe na kaŐdy 1 lokal, nie 
mniej jednak niŐ 1 miejsce postojowe na kaŐ-
de 60m2 powierzchni uŐytkowej. 

5. Zasady i warunki ochrony Ōrodowiska: 
zgodnie z przepisami § 8, zasad szczegółowych 
nie okreŌla siň 

6. Zasady i warunki ochrony konserwator-
skiej: zgodnie z przepisami § 9, zasad szczegó-
łowych nie okreŌla siň. 

7. Ustala siň wysokoŌń stawki procentowej z 
tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci: 30%. 

§ 47.1. Dla terenu 22.MW ustala siň przezna-
czenie terenu: 

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna, 

2) uzupełniajņce - usługi podstawowe w parte-
rach budynków o funkcji mieszkaniowej. 

2. Dla terenu 22.MW ustala siň warunki urba-
nistyczne: 

1) warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

a) ustala siň, Őe cały teren stanowi działkň 
budowlanņ, 

b) ustala siň minimalny wskaŎnik powierzch-
ni terenu biologicznie czynnej – 60%, przy 
czym dla działek zainwestowanych o niŐ-
szym wskaŎniku powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej zakazuje siň jego dalsze-
go zmniejszania, 

c) ustala siň maksymalny wskaŎnik inten-
sywnoŌci zabudowy; 3.6, 

d) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabu-
dowy: 12,0m i 4 kondygnacje nadziemne, 

e) ustala siň odległoŌci obowiņzujņcych linii 
zabudowy: 

- od linii rozgraniczajņcej ulicy Kiedacza: 
3,0m, 

- w północnej linii rozgraniczajņcej ulicy 
Wrzosowisko, 

f) dopuszcza siň sytuowanie ogólnodostňp-
nych usług w parterach budynków o funk-
cji podstawowej, 

g) ustala siň realizacjň dachów spadzistych o 
kņcie nachylenia połaci dachowych od 
20°do 45°, 

h) ustala siň zasady kolorystyki elewacji oraz 
kolorystyki obiektów małej architektury 
zgodnie z przepisami § 7 ust. 2, 

i) ustala siň zasady realizacji ogrodzeŊ 
zgodnie z przepisami § 6 ust. 1, 

j) ustala siň zasady realizacji reklam zgodnie 
z przepisami § 6 ust. 2, 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu, 

a) dopuszcza siň na terenie realizacje urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej, dróg i 
parkingów wewnňtrznych oraz miejsc se-
lektywnej zbiórki odpadów niezbňdnych 
do zapewnienia funkcjonowania terenu, 
ale nie wymagajņce specjalnych wydzie-
leŊ terenowych do ustalenia w projektach 
budowlanych. 

3. Dla terenu 22.MW ustala siň nastňpujņce 
zasady obsługi terenu w infrastrukturň tech-
nicznņ: 

1) energia elektryczna z sieci w ulicy ppłk  
Z.S. Kiedacza, 

2) woda z sieci w ulicy ppłk Z.S. Kiedacza, 

3) odprowadzenie Ōcieków do sieci miejskiej w 
ulicy ppłk Z.S. Kiedacza, 

4) odprowadzanie wód opadowych lub rozto-
powych – do kanalizacji deszczowej w ulicy 
ppłk Z.S. Kiedacza bņdŎ do studni chłonnych, 

5) gaz z sieci w ulicy ppłk S. Kiedacza oraz w 
ulicy Wrzosowisko, 

6) ciepło z sieci miejskiej w ul. ppłk Z.S. Kieda-
cza bņdŎ z własnego Ŏródła energii ekolo-
gicznie czystej. 
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4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 
22.MW: 

1) dopuszcza siň zjazd od ulicy ppłk S. Kiedacza 
i ulicy Wrzosowisko 

2) ustala siň minimalne wskaŎniki parkingowe: 
1 miejsce postojowe na kaŐdy 1 lokal, nie 
mniej jednak niŐ 1 miejsce postojowe na kaŐ-
de 60m2 powierzchni uŐytkowej 

5. Zasady i warunki ochrony Ōrodowiska: 
zgodnie z przepisami § 8, zasad szczegółowych 
nie okreŌla siň 

6. Zasady i warunki ochrony konserwator-
skiej: zgodnie z przepisami § 9, zasad szczegó-
łowych nie okreŌla siň. 

7. Ustala siň wysokoŌń stawki procentowej z 
tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci: 30%. 

§ 48.1. Dla terenu 23.MW ustala siň przezna-
czenie terenu: 

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna, 

2) uzupełniajņce - usługi podstawowe w parte-
rach budynków o funkcji mieszkaniowej. 

2. Dla terenu 23.MW ustala siň warunki urba-
nistyczne: 

1) warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

a) ustala siň utrzymanie istniejņcego zago-
spodarowania i przeznaczenia funkcjonal-
nego, 

b) dopuszcza siň zachowanie istniejņcej za-
budowy z prawem do działaŊ remonto-
wych, przebudowy, rozbudowy oraz ko-
niecznej wymiany, 

c) ustala siň, Őe cały teren stanowi działkň 
budowlanņ, 

d) ustala siň minimalny wskaŎnik powierzch-
ni terenu biologicznie czynnej – 60%, przy 
czym dla działek zainwestowanych o niŐ-
szym wskaŎniku powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej zakazuje siň jego dalsze-
go zmniejszania, 

e) ustala siň maksymalny wskaŎnik inten-
sywnoŌci zabudowy; 2.0, 

f) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabu-
dowy: 12,0m i 4 kondygnacje nadziemne, 

g) ustala siň odległoŌci nieprzekraczalnej linii 
zabudowy: 

- od południowej linii rozgraniczajņcej 
ulicy Wrzosowisko – 3,0m, 

- od linii rozgraniczajņcej ulicy Urwisko 
3.1.KD-D – 5,0m, 3,0m, 

- od linii rozgraniczajņcej ulicy Urwisko 
3.2.KD-D – 3,0m, 

h) dopuszcza siň sytuowanie ogólnodostňp-
nych usług w parterach budynków o funk-
cji podstawowej, 

i) ustala siň zasady kolorystyki elewacji oraz 
kolorystyki obiektów małej architektury 
zgodnie z przepisami § 7 ust. 2, 

j) ustala siň realizacjň dachów spadzistych o 
kņcie nachylenia połaci dachowych od 
20°do 45°, 

k) ustala siň zasady realizacji ogrodzeŊ 
zgodnie z przepisami § 6 ust. 1, 

l) ustala siň zasady realizacji reklam zgodnie 
z przepisami § 6 ust. 2, 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu: 

a) dopuszcza siň na terenie realizacje urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej, dróg i 
parkingów wewnňtrznych oraz miejsc se-
lektywnej zbiórki odpadów niezbňdnych 
do zapewnienia funkcjonowania terenu. 

3. Dla terenu 23.MW ustala siň nastňpujņce 
zasady obsługi terenu w infrastrukturň tech-
nicznņ: 

1) energia elektryczna z sieci w ulicach Urwisko 
i ulicy Wrzosowisko, 

2) woda z sieci w ulicach Urwisko i Wrzosowi-
sko, 

3) odprowadzenie Ōcieków do sieci miejskiej w 
ulicach Urwisko i Wrzosowisko, 

4) odprowadzanie wód opadowych lub rozto-
powych do kanalizacji deszczowej w ulicach 
Urwisko i Wrzosowisko bņdŎ do studni 
chłonnych, 

5) gaz z sieci w ulicy ppłk S. Kiedacza oraz w 
ulicy Urwisko, 

6) ciepło z sieci miejskiej w ul. ppłk Z.S. Kieda-
cza bņdŎ z własnego Ŏródła energii ekolo-
gicznie czystej, 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 
23.MW: 

1) dopuszcza siň zjazd od ulicy Wrzosowisko i 
ulicy Urwisko, 

2) ustala siň minimalne wskaŎniki parkingowe: 
1 miejsce postojowe na kaŐdy 1 lokal, nie 
mniej jednak niŐ 1 miejsce postojowe na kaŐ-
de 60m2 powierzchni uŐytkowej. 
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5. Zasady i warunki ochrony Ōrodowiska: 
zgodnie z przepisami § 8, zasad szczegółowych 
nie okreŌla siň. 

6. Zasady i warunki ochrony konserwator-
skiej: zgodnie z przepisami § 9, zasad szczegó-
łowych nie okreŌla siň. 

7. Ustala siň wysokoŌń stawki procentowej z 
tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci: 30%. 

§ 49.1. Dla terenu 24.MN ustala siň przezna-
czenie podstawowe terenu: zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna. 

2. Dla terenu 24.MN ustala siň warunki urba-
nistyczne: 

1) warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

a) ustala siň utrzymanie istniejņcego zago-
spodarowania i przeznaczenia funkcjonal-
nego, 

b) dopuszcza siň zachowanie istniejņcej za-
budowy z prawem do działaŊ remonto-
wych oraz koniecznej wymiany, z zastrze-
Őeniem przepisów § 12 pkt 3, 

c) ustala siň, Őe cały teren stanowi działkň 
budowlanņ, 

d) ustala siň minimalny wskaŎnik powierzch-
ni terenu biologicznie czynnej – 60%, przy 
czym dla działek zainwestowanych o niŐ-
szym wskaŎniku powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej zakazuje siň jego dalsze-
go zmniejszania, 

e) ustala siň odległoŌci nieprzekraczalnej linii 
zabudowy od linii rozgraniczajņcej ulicy 
Urwisko 3.2.KD-D – 10,0m, 

f) ustala siň realizacjň dachów spadzistych o 
kņcie nachylenia połaci dachowych od 20° 
do 45°, 

g) ustala siň zasady kolorystyki elewacji oraz 
kolorystyki obiektów małej architektury 
zgodnie z przepisami § 7 ust. 2, 

h) ustala siň zasady realizacji ogrodzeŊ 
zgodnie z przepisami § 6 ust. 1, 

i) ustala siň zasady realizacji reklam zgodnie 
z przepisami § 6 ust. 2, 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu: 

a) dopuszcza siň na terenie realizacjň urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej oraz 
miejsc selektywnej zbiórki odpadów nie-
zbňdnych do zapewnienia funkcjonowania 
terenu, 

b) teren znajduje siň w strefie bezpoŌredniej 
i poŌredniej ochrony stoku Skarpy War-
szawskiej, dla której obowiņzujņ przepisy z 
§ 12, 

c) w przypadku realizacji usług w kubaturze 
budynku mieszkalnego, nakazuje siň ich 
ograniczenie do usług nieuciņŐliwych. 

3. Dla terenu 24.MN ustala siň nastňpujņce 
zasady obsługi terenu w infrastrukturň tech-
nicznņ: 

1) energia elektryczna z sieci w ulicy Urwisko, 

2) woda z sieci w ulicy Urwisko, 

3) odprowadzenie Ōcieków do sieci miejskiej w 
ulicy Urwisko, 

4) odprowadzanie wód opadowych lub rozto-
powych do kanalizacji deszczowej w ulicy 
Urwisko bņdŎ powierzchniowo do ziemi, 

5) gaz z sieci w ulicy ppłk Z.S. Kiedacza oraz w 
ulicy Urwisko, 

6) ciepło z sieci miejskiej bņdŎ z własnego Ŏró-
dła pod warunkiem wykorzystania Ŏródeł 
energii ekologicznie czystych. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 
24.MN: 

1) dopuszcza siň zjazd od ulicy Urwisko, 

2) ustala siň minimalne wskaŎniki parkingowe: 
1 miejsce postojowe na kaŐdy 1 lokal. 

5. Zasady i warunki ochrony Ōrodowiska: 
zgodnie z przepisami § 8, zasad szczegółowych 
nie okreŌla siň. 

6. Zasady i warunki ochrony konserwator-
skiej: zgodnie z przepisami § 9, zasad szczegó-
łowych nie okreŌla siň. 

7. Ustala siň wysokoŌń stawki procentowej z 
tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci: 30%. 

§ 50.1. Dla terenu 25.MN ustala siň przezna-
czenie terenu: 

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna, 

2) uzupełniajņce - usługi nieuciņŐliwe w budyn-
kach o funkcji podstawowej. 

2. Dla terenu 25.MN ustala siň warunki urba-
nistyczne: 

1) warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

a) ustala siň minimalnņ powierzchniň działki 
budowlanej: 
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- 1000m2 dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w układzie wolnostojņ-
cym, 

- 500m2 dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w układzie bliŎniaczym, 

- 250m2 dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w układzie szerego-
wym; dopuszcza siň realizacjň maksy-
malnie 4 segmentów w szeregu, 

b) ustala siň minimalnņ szerokoŌń frontu 
działki budowlanej – 10,0m, 

c) ustala siň minimalny wskaŎnik powierzch-
ni terenu biologicznie czynnej – 60%, przy 
czym dla działek zainwestowanych o niŐ-
szym wskaŎniku powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej zakazuje siň jego dalsze-
go zmniejszania, 

d) ustala siň maksymalny wskaŎnik inten-
sywnoŌci zabudowy - 0.7, 

e) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabu-
dowy: 10,0m i 2 kondygnacje, 

f) ustala siň odległoŌci nieprzekraczalnej linii 
zabudowy: 

- od południowej linii rozgraniczajņcej 
ulicy Urwisko 3.2.KDD – 6,0m, 

- południowej linii rozgraniczajņcej z te-
renem 19.ZP – 0,0m, 

g) ustala siň realizacjň dachów spadzistych o 
kņcie nachylenia połaci dachowych od 20° 
do 45°, 

h) ustala siň zasady kolorystyki elewacji oraz 
kolorystyki obiektów małej architektury 
zgodnie z przepisami § 7 ust. 2, 

i) ustala siň zasady realizacji ogrodzeŊ 
zgodnie z przepisami § 6 ust. 1, 

j) ustala siň zasady realizacji reklam zgodnie 
z przepisami § 6 ust. 2, 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu: 

a) dopuszcza siň na terenie realizacje urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej, dróg i 
parkingów wewnňtrznych oraz miejsc se-
lektywnej zbiórki odpadów niezbňdnych 
do zapewnienia funkcjonowania terenu, 
ale nie wymagajņce specjalnych wydzie-
leŊ terenowych do ustalenia w projektach 
budowlanych, 

b) teren znajduje siň czňŌciowo w strefie 
bezpoŌredniej i poŌredniej ochrony stoku 
Skarpy Warszawskiej, dla których obowiņ-
zujņ przepisy z § 12 pkt 3, 

c) w przypadku realizacji usług w kubaturach 
budynków mieszkalnych, nakazuje siň ich 
ograniczenie do usług nieuciņŐliwych. 

3. Dla terenu 25.MN ustala siň nastňpujņce 
zasady obsługi terenu w infrastrukturň tech-
nicznņ 

1) energia elektryczna z sieci w ulicy Urwisko 
oraz poprzez budowň wnňtrzowych stacji 
transformatorowych, 

2) woda z sieci w ulicy Urwisko, 

3) odprowadzenie Ōcieków do sieci miejskiej w 
ulicy Urwisko, 

4) odprowadzanie wód opadowych lub rozto-
powych do kanalizacji deszczowej w ulicy 
Urwisko bņdŎ powierzchniowo do ziemi, 

5) gaz z sieci w ulicy Urwisko oraz w ulicy No-
woursynowskiej, 

6) ciepło z sieci miejskiej bņdŎ z własnego Ŏró-
dła pod warunkiem wykorzystania Ŏródeł 
energii ekologicznie czystych. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 
25.MN: 

1) dopuszcza siň zjazd od ulicy Urwisko, 

2) ustala siň minimalne wskaŎniki parkingowe: 
1 miejsce postojowe na kaŐdy 1 lokal, nie 
mniej jednak niŐ 1 miejsce postojowe na kaŐ-
de 60 m2 powierzchni uŐytkowej. 

5. Zasady i warunki ochrony Ōrodowiska: 
zgodnie z przepisami § 8, zasad szczegółowych 
nie okreŌla siň. 

6. Zasady i warunki ochrony konserwator-
skiej: zgodnie z przepisami § 9, zasad szczegó-
łowych nie okreŌla siň. 

7. Ustala siň wysokoŌń stawki procentowej z 
tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci: 30%. 

§ 51.1. Dla terenu 26.MN ustala siň przezna-
czenie terenu: 

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna, 

2) uzupełniajņce - usługi nieuciņŐliwe w budyn-
kach o funkcji podstawowej. 

2. Dla terenu 26.MN ustala siň warunki urba-
nistyczne 

1) warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

a) ustala siň utrzymanie istniejņcego zago-
spodarowania i przeznaczenia funkcjonal-
nego, 
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b) dopuszcza siň zachowanie istniejņcej za-
budowy z prawem do działaŊ remonto-
wych, nadbudowy, przebudowy, rozbu-
dowy oraz koniecznej wymiany, 

c) dopuszcza siň adaptacjň lokali mieszkal-
nych w parterach budynków wielorodzin-
nych i piwnicach na lokale usług podsta-
wowych, 

d) ustala siň, Őe cały teren stanowi działkň 
budowlanņ, 

e) ustala siň minimalny wskaŎnik powierzch-
ni terenu biologicznie czynnej – 60%, przy 
czym dla działek zainwestowanych o niŐ-
szym wskaŎniku powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej zakazuje siň jego dalsze-
go zmniejszania, 

f) ustala siň maksymalny wskaŎnik inten-
sywnoŌci zabudowy: 0.7, 

g) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabu-
dowy: 12,0m i 3 kondygnacje, 

h) ustala siň odległoŌci nieprzekraczalnej linii 
zabudowy od linii rozgraniczajņcej ul. 
Urwisko – 6,0m, 

i) ustala siň realizacjň dachów spadzistych o 
kņcie nachylenia połaci dachowych od 20° 
do 45°, 

j) ustala siň zasady kolorystyki elewacji oraz 
kolorystyki obiektów małej architektury 
zgodnie z przepisami § 7 ust. 2, 

k) ustala siň zasady realizacji ogrodzeŊ 
zgodnie z przepisami § 6 ust. 1, 

l) ustala siň zasady realizacji reklam zgodnie 
z przepisami § 6 ust. 2, 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu: 

a) dopuszcza siň na terenie realizacjň urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej, dróg i 
parkingów wewnňtrznych oraz miejsc se-
lektywnej zbiórki odpadów niezbňdnych 
do zapewnienia funkcjonowania terenu, 

b) teren znajduje siň czňŌciowo w strefie po-
Ōredniej ochrony stoku Skarpy Warszaw-
skiej, dla których obowiņzujņ przepisy z 
§ 12, 

c) ustala siň zachowanie drzewa wskazanego 
na rysunku planu jako „do zachowania”, 

d) w przypadku realizacji usług w kubaturach 
budynków mieszkalnych, nakazuje siň ich 
ograniczenie do usług nieuciņŐliwych. 

 

3. Dla terenu 26.MN ustala siň nastňpujņce 
zasady obsługi terenu w infrastrukturň tech-
nicznņ: 

1) energia elektryczna z sieci w ulicy Urwisko, 

2) woda z sieci w ulicy Urwisko, 

3) odprowadzenie Ōcieków do sieci miejskiej w 
ulicy Urwisko, 

4) odprowadzanie wód opadowych lub rozto-
powych do kanalizacji deszczowej w ulicy 
Urwisko bņdŎ powierzchniowo do ziemi, 

5) gaz z sieci w ulicy Urwisko, 

6) ciepło z sieci miejskiej bņdŎ z własnego Ŏró-
dła pod warunkiem wykorzystania Ŏródeł 
energii ekologicznie czystych. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 
26.MN 

1) dopuszcza siň zjazd od ulicy Urwisko 

2) ustala siň minimalne wskaŎniki parkingowe: 
1 miejsce postojowe na kaŐdy 1 lokal, nie 
mniej jednak niŐ 1 miejsce postojowe na kaŐ-
de 60m2 powierzchni uŐytkowej 

5. Zasady i warunki ochrony Ōrodowiska: 
zgodnie z przepisami § 8, zasad szczegółowych 
nie okreŌla siň. 

6. Zasady i warunki ochrony konserwator-
skiej: zgodnie z przepisami § 9, zasad szczegó-
łowych nie okreŌla siň. 

7. Ustala siň wysokoŌń stawki procentowej z 
tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci: 30%. 

§ 52.1. Dla terenu 27.MW ustala siň przezna-
czenie terenu 

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna, 

2) uzupełniajņce - usługi podstawowe w parte-
rach budynków o funkcji mieszkaniowej. 

2. Dla terenu 27.MW ustala siň warunki urba-
nistyczne: 

1) warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

a) ustala siň minimalnņ powierzchniň działki 
budowlanej – 2000m2, 

b) ustala siň minimalnņ szerokoŌń frontu 
działki budowlanej – 35,0m, 

c) ustala siň minimalny wskaŎnik powierzch-
ni terenu biologicznie czynnej – 60%, przy 
czym dla działek zainwestowanych o niŐ-
szym wskaŎniku powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej zakazuje siň jego dalsze-
go zmniejszania, 
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d) ustala siň maksymalny wskaŎnik inten-
sywnoŌci zabudowy: 1.0, 

e) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabu-
dowy: 12,0m i 3 kondygnacje nadziemne, 

f) ustala siň odległoŌń nieprzekraczalnej linii 
zabudowy od południowej linii rozgrani-
czajņcej ulicy Urwisko 3.2.KD-D – 6,0m, 

g) ustala siň odległoŌń obowiņzujņcej linii 
zabudowy od wschodniej linii rozgranicza-
jņcej ulicy Nowoursynowskiej – 6,0m, 

h) ustala siň realizacjň dachów spadzistych o 
kņcie nachylenia połaci dachowych od 20° 
do 45°, 

i) ustala siň zasady kolorystyki elewacji oraz 
kolorystyki obiektów małej architektury 
zgodnie z przepisami § 7 ust. 2, 

j) ustala siň zasady realizacji ogrodzeŊ 
zgodnie z przepisami § 6 ust. 1, 

k) ustala siň zasady realizacji reklam zgodnie 
z przepisami § 6 ust. 2, 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu: 

a) dopuszcza siň na terenie realizacje urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej, dróg i 
parkingów wewnňtrznych oraz miejsc se-
lektywnej zbiórki odpadów niezbňdnych 
do zapewnienia funkcjonowania terenu, 
ale nie wymagajņce specjalnych wydzie-
leŊ terenowych do ustalenia w projektach 
budowlanych. 

3. Dla terenu 27.MW ustala siň nastňpujņce 
zasady obsługi terenu w infrastrukturň tech-
nicznņ: 

1) energia elektryczna z sieci w ulicy Urwisko, 

2) woda z sieci w ulicy Urwisko, 

3) odprowadzenie Ōcieków do sieci miejskiej w 
ulicy Urwisko, 

4) odprowadzanie wód opadowych lub rozto-
powych do kanalizacji deszczowej w ulicy 
Urwisko, 

5) gaz z sieci w ulicy Nowoursynowskiej oraz w 
ulicy Urwisko, 

6) ciepło z sieci miejskiej bņdŎ z własnego Ŏró-
dła pod warunkiem wykorzystania Ŏródeł 
energii ekologicznie czystych. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 
27.MW: 

1) Dopuszcza siň zjazd od ulicy Urwisko i ulicy 
Nowoursynowskiej, 

2) ustala siň minimalne wskaŎniki parkingowe: 
1 miejsce postojowe na kaŐdy 1 lokal, nie 
mniej jednak niŐ 1 miejsce postojowe na kaŐ-
de 60 m2 powierzchni uŐytkowej. 

5. Zasady i warunki ochrony Ōrodowiska: 
zgodnie z przepisami § 8, zasad szczegółowych 
nie okreŌla siň. 

6. Zasady i warunki ochrony konserwator-
skiej: zgodnie z przepisami § 9, zasad szczegó-
łowych nie okreŌla siň. 

7. Ustala siň wysokoŌń stawki procentowej z 
tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci: 30%. 

§ 53.1. Dla terenu 28.MW ustala siň przezna-
czenie terenu: 

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna, 

2) uzupełniajņce - usługi podstawowe w parte-
rach budynków o funkcji mieszkaniowej. 

2. Dla terenu 28.MW ustala siň warunki urba-
nistyczne: 

1) warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

a) ustala siň minimalnņ powierzchniň działki 
budowlanej – 2500m2, 

b) ustala siň minimalnņ szerokoŌń frontu 
działki budowlanej – 25,0m, 

c) ustala siň minimalny wskaŎnik powierzch-
ni terenu biologicznie czynnej dla kaŐdej 
działki budowlanej - 60%, 

d) ustala siň maksymalny wskaŎnik inten-
sywnoŌci zabudowy: 1.1, 

e) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabu-
dowy: 12,0m i 3 kondygnacje, 

f) ustala siň minimalnņ wysokoŌń zabudo-
wy: 9,5m, 

g) ustala siň odległoŌń nieprzekraczalnej linii 
zabudowy od południowej linii rozgrani-
czajņcej z terenem 19.ZP - 0,0m, 

h) ustala siň odległoŌń obowiņzujņcej linii 
zabudowy od wschodniej linii rozgranicza-
jņcej ulicy Nowoursynowskiej – 6,0m, 

i) dopuszcza siň sytuowanie ogólnodostňp-
nych usług w parterach budynków o funk-
cji podstawowej od strony ul. Nowoursy-
nowskiej, 

j) ustala siň realizacjň dachów spadzistych o 
kņcie nachylenia połaci dachowych od 20° 
do 45°, 
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k) ustala siň zasady kolorystyki elewacji oraz 
kolorystyki obiektów małej architektury 
zgodnie z przepisami § 7 ust. 2, 

l) ustala siň zasady realizacji ogrodzeŊ 
zgodnie z przepisami § 6 ust. 1, 

m) ustala siň zasady realizacji reklam zgodnie 
z przepisami § 6 ust. 2, 

n) dopuszcza siň realizacjň garaŐy podziem-
nych w obrysie kondygnacji parteru. 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu: 

a) dopuszcza siň na terenie realizacjň urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej, dróg i 
parkingów wewnňtrznych oraz miejsc se-
lektywnej zbiórki odpadów niezbňdnych 
do zapewnienia funkcjonowania terenu, 

b) ustala siň lokalizowanie usług handlu w 
budynkach o funkcji podstawowej w pie-
rzei od strony ul. Nowoursynowskiej, 
zgodnie z obowiņzujņcņ liniņ zabudowy. 

3. Dla terenu 28.MW ustala siň nastňpujņce 
zasady obsługi terenu w infrastrukturň tech-
nicznņ: 

1) energia elektryczna z sieci w ulicy Nowour-
synowskiej oraz poprzez budowň wnňtrzo-
wych stacji transformatorowych, 

2) woda z sieci w ulicy Nowoursynowskiej, 

3) odprowadzenie Ōcieków do sieci miejskiej w 
ulicy Nowoursynowskiej, 

4) odprowadzanie wód opadowych lub rozto-
powych do kanalizacji deszczowej w ulicy 
Nowoursynowskiej bņdŎ do studni chłon-
nych, 

5) gaz z sieci w ulicy Nowoursynowskiej, 

6) ciepło z sieci miejskiej bņdŎ z własnego Ŏró-
dła pod warunkiem wykorzystania Ŏródeł 
energii ekologicznie czystych. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 
28.MW: 

1) dopuszcza siň zjazd od ulicy Nowoursynow-
skiej, 

2) ustala siň minimalne wskaŎniki parkingowe: 
1 miejsce postojowe na kaŐdy 1 lokal, nie 
mniej jednak niŐ 1 miejsce postojowe na kaŐ-
de 60 m2 powierzchni uŐytkowej. 

5. Zasady i warunki ochrony Ōrodowiska: 
zgodnie z przepisami § 8, zasad szczegółowych 
nie okreŌla siň. 

6. Zasady i warunki ochrony konserwator-
skiej: zgodnie z przepisami § 9, zasad szczegó-
łowych nie okreŌla siň. 

7. Ustala siň wysokoŌń stawki procentowej z 
tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci: 30%. 

§ 54.1. Dla terenu 29.MW ustala siň przezna-
czenie terenu: 

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna, 

2) uzupełniajņce - usługi podstawowe w parte-
rach budynków o funkcji mieszkaniowej. 

2. Dla terenu 29.MW ustala siň warunki urba-
nistyczne: 

1) warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

a) ustala siň utrzymanie istniejņcego zago-
spodarowania i przeznaczenia funkcjonal-
nego, 

b) dopuszcza siň zachowanie istniejņcej za-
budowy z prawem do działaŊ remonto-
wych, przebudowy, rozbudowy oraz ko-
niecznej wymiany w istniejņcych gabary-
tach, 

c) ustala siň, Őe cały teren stanowi jednņ 
działkņ budowlanņ, 

d) ustala siň minimalny wskaŎnik powierzch-
ni terenu biologicznie czynnej – 60%, przy 
czym dla działek zainwestowanych o niŐ-
szym wskaŎniku powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej zakazuje siň jego dalsze-
go zmniejszania, 

e) ustala siň maksymalny wskaŎnik inten-
sywnoŌci zabudowy - 1.7, 

f) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabu-
dowy: 12,0m i 4 kondygnacje nadziemne, 

g) ustala siň odległoŌci obowiņzujņcej linii 
zabudowy: 

- od południowej linii rozgraniczajņcej 
ulicy Nugat – 0,0m, 

- od wschodniej linii rozgraniczajņcej 
ulicy Nowoursynowskiej – 6,0m, 

- od zachodniej linii rozgraniczajņcej uli-
cy Urwisko 3.1.KD-D – 6,0m, 

h) dopuszcza siň sytuowanie ogólnodostňp-
nych usług w parterach budynków o funk-
cji podstawowej od strony ulicy Nugat i 
ulicy Nowoursynowskiej, 

i) ustala siň realizacjň dachów spadzistych o 
kņcie nachylenia połaci dachowych od 20° 
do 45°, 

j) ustala siň zasady kolorystyki elewacji oraz 
kolorystyki obiektów małej architektury 
zgodnie z przepisami § 7 ust. 2, 
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k) ustala siň zasady realizacji ogrodzeŊ 
zgodnie z przepisami § 6 ust. 1, 

l) ustala siň zasady realizacji reklam zgodnie 
z przepisami § 6 ust. 2, 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu: 

a) dopuszcza siň na terenie realizacjň urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej, dróg i 
parkingów wewnňtrznych oraz miejsc se-
lektywnej zbiórki odpadów niezbňdnych 
do zapewnienia funkcjonowania terenu. 

3. Dla terenu 29.MW ustala siň nastňpujņce 
zasady obsługi terenu w infrastrukturň tech-
nicznņ: 

1) energia elektryczna z sieci w ulicy Nugat oraz 
Urwisko, 

2) woda z sieci w ulicach Nowoursynowkiej, 
Nugat, Urwisko, 

3) odprowadzenie Ōcieków do sieci miejskiej w 
ulicy Nowoursynowskiej, 

4) odprowadzenie wód opadowych lub rozto-
powych do sieci miejskiej w ulicy Nowoursy-
nowskiej bņdŎ do studni chłonnych, 

5) gaz z sieci w ulicy Nowoursynowskiej oraz w 
ulicy Nugat, 

6) ciepło z sieci miejskiej bņdŎ z własnego Ŏró-
dła pod warunkiem wykorzystania Ŏródeł 
energii ekologicznie czystych. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 
29.MW: 

1) dopuszcza siň zjazd od ulicy Urwisko, ulicy 
Nowoursynowskiej, ulicy Nugat, 

2) ustala siň minimalne wskaŎniki parkingowe: 
1 miejsce postojowe na kaŐdy 1 lokal, nie 
mniej jednak niŐ 1 miejsce postojowe na kaŐ-
de 60 m2 powierzchni uŐytkowej. 

5. Zasady i warunki ochrony Ōrodowiska: 
zgodnie z przepisami § 8, zasad szczegółowych 
nie okreŌla siň 

6. Zasady i warunki ochrony konserwator-
skiej: zgodnie z przepisami § 9, zasad szczegó-
łowych nie okreŌla siň. 

7. Ustala siň wysokoŌń stawki procentowej z 
tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci: 30%. 

§ 55.1. Dla terenu 30.MW ustala siň przezna-
czenie terenu: 

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna, 

 

2) uzupełniajņce - usługi podstawowe w parte-
rach budynków o funkcji mieszkaniowej, 

2. Dla terenu 30.MW ustala siň warunki urba-
nistyczne: 

1) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego 

a) ustala siň utrzymanie istniejņcego zago-
spodarowania i przeznaczenia funkcjonal-
nego, 

b) dopuszcza siň zachowanie istniejņcej za-
budowy z prawem do działaŊ remonto-
wych, przebudowy, rozbudowy oraz ko-
niecznej wymiany, 

c) ustala siň, Őe cały teren stanowi jednņ 
działkņ budowlanņ, 

d) ustala siň minimalny wskaŎnik powierzch-
ni terenu biologicznie czynnej – 60%, przy 
czym dla działek zainwestowanych o niŐ-
szym wskaŎniku powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej zakazuje siň jego dalsze-
go zmniejszania, 

e) ustala siň maksymalny wskaŎnik inten-
sywnoŌci zabudowy - 1.2, 

f) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabu-
dowy: 12,0m i 3 kondygnacje, 

g) ustala siň odległoŌci obowiņzujņcej linii 
zabudowy: 

- od zachodniej linii rozgraniczajņcej uli-
cy Urwisko 3.1.KD-D – 6,0m, 

- od wschodniej linii rozgraniczajņcej 
ulicy Nowoursynowskiej – 6,0m, 

h) ustala siň realizacjň dachów spadzistych o 
kņcie nachylenia połaci dachowych od 20° 
do 45°, 

i) ustala siň zasady kolorystyki elewacji oraz 
kolorystyki obiektów małej architektury 
zgodnie z przepisami § 7 ust. 2, 

j) ustala siň zasady realizacji ogrodzeŊ 
zgodnie z przepisami § 6 ust. 1, 

k) ustala siň zasady realizacji reklam zgodnie 
z przepisami § 6 ust. 2, 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu: 

a) dopuszcza siň na terenie realizacjň urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej, dróg i 
parkingów wewnňtrznych oraz miejsc se-
lektywnej zbiórki odpadów niezbňdnych 
do zapewnienia funkcjonowania terenu. 
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3. Dla terenu 30.MW ustala siň nastňpujņce 
zasady obsługi terenu w infrastrukturň tech-
nicznņ: 

1) energia elektryczna z sieci w ulicy Nowour-
synowskiej oraz Urwisko, 

2) woda z sieci w ulicy Nowoursynowskiej, 
Urwisko, 

3) odprowadzenie Ōcieków do sieci miejskiej w 
ulicy Nowoursynowskiej, 

4) odprowadzanie wód opadowych lub rozto-
powych do sieci miejskiej w ulicy Nowoursy-
nowskiej bņdŎ do studni chłonnych, 

5) gaz z sieci w ulicy Nowoursynowskiej, 

6) ciepło z sieci miejskiej bņdŎ z własnego Ŏró-
dła pod warunkiem wykorzystania Ŏródeł 
energii ekologicznie czystych. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 
30.MW: 

1) dopuszcza siň zjazd od ulicy Nowoursynow-
skiej i ulicy Urwisko, 

2) ustala siň minimalne wskaŎniki parkingowe: 
1 miejsce postojowe na kaŐdy 1 lokal, nie 
mniej jednak niŐ 1 miejsce postojowe na kaŐ-
de 60m2 powierzchni uŐytkowej. 

5. Zasady i warunki ochrony Ōrodowiska: 
zgodnie z przepisami § 8, zasad szczegółowych 
nie okreŌla siň 

6. Zasady i warunki ochrony konserwator-
skiej: zgodnie z przepisami § 9, zasad szczegó-
łowych nie okreŌla siň. 

7. Ustala siň wysokoŌń stawki procentowej z 
tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci: 30%. 

§ 56.1. Dla terenu 31.MN ustala siň przezna-
czenie terenu: 

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna, 

2) uzupełniajņce - usługi nieuciņŐliwe w budyn-
kach o funkcji podstawowej. 

2. Dla terenu 31.MN ustala siň warunki urba-
nistyczne: 

1) warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

a) ustala siň minimalnņ powierzchniň działki 
budowlanej – 600m2, 

b) dopuszcza siň realizacjň zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej wolnostojņcej i 
bliŎniaczej, 

 

c) ustala siň minimalny wskaŎnik powierzch-
ni terenu biologicznie czynnej – 60%, przy 
czym dla działek zainwestowanych o niŐ-
szym wskaŎniku powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej zakazuje siň jego dalsze-
go zmniejszania, 

d) ustala siň maksymalny wskaŎnik inten-
sywnoŌci zabudowy: 0.6, 

e) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabu-
dowy – 9,0m i 2 kondygnacje, 

f) ustala siň odległoŌń nieprzekraczalnej linii 
zabudowy od północnej linii rozgranicza-
jņcej ul. Kokosowej – 4,50m 

g) ustala siň realizacjň dachów spadzistych o 
kņcie nachylenia połaci dachowych od 20° 
do 45°, 

h) ustala siň zasady kolorystyki elewacji oraz 
kolorystyki obiektów małej architektury 
zgodnie z przepisami § 7 ust. 2, 

i) ustala siň zasady realizacji ogrodzeŊ 
zgodnie z przepisami § 6 ust. 1, 

j) ustala siň zasady realizacji reklam zgodnie 
z przepisami § 6 ust. 2, 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu: 

a) dopuszcza siň na terenie realizacjň urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej oraz 
miejsc selektywnej zbiórki odpadów nie-
zbňdnych do zapewnienia funkcjonowania 
terenu, 

b) teren znajduje siň czňŌciowo w strefie 
bezpoŌredniej i poŌredniej ochrony stoku 
Skarpy Warszawskiej, dla której obowiņ-
zujņ przepisy z § 12 pkt 3. 

3. Dla terenu 31.MN ustala siň nastňpujņce 
zasady obsługi terenu w infrastrukturň tech-
nicznņ: 

1) energia elektryczna z sieci w ulicy Nowour-
synowskiej, 

2) woda z sieci w ulicy Kokosowej, 

3) odprowadzenie Ōcieków do sieci miejskiej w 
ulicy Kokosowej, 

4) odprowadzanie wód opadowych lub rozto-
powych – powierzchniowo do ziemi, 

5) gaz z sieci w ul. Kokosowej, 

6) ciepło z sieci miejskiej bņdŎ z własnego Ŏró-
dła pod warunkiem wykorzystania Ŏródeł 
energii ekologicznie czystych. 
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4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 
31.MN: 

1) dopuszcza siň zjazd od ulicy Kokosowej, 

2) ustala siň minimalne wskaŎniki parkingowe: 
1 miejsce postojowe na kaŐdy 1 lokal, nie 
mniej jednak niŐ 1 miejsce postojowe na kaŐ-
de 60m2 powierzchni uŐytkowej. 

5. Zasady i warunki ochrony Ōrodowiska: 
zgodnie z przepisami § 8, zasad szczegółowych 
nie okreŌla siň. 

6. Zasady i warunki ochrony konserwator-
skiej: zgodnie z przepisami § 9, zasad szczegó-
łowych nie okreŌla siň. 

7. Ustala siň wysokoŌń stawki procentowej z 
tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci: 30%. 

§ 57.1. Dla terenu 32.MW ustala siň przezna-
czenie terenu: 

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna, 

2) uzupełniajņce - usługi podstawowe w parte-
rach budynków mieszkalnych. 

2. Dla terenu 32.MW ustala siň warunki urba-
nistyczne: 

1) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego: 

a) ustala siň minimalnņ powierzchniň działki 
budowlanej – 2500m2, 

b) ustala siň minimalnņ szerokoŌci frontu 
działki budowlanej – 40,0m, 

c) ustala siň minimalny wskaŎnik powierzch-
ni terenu biologicznie czynnej – 60%, przy 
czym dla działek zainwestowanych o niŐ-
szym wskaŎniku powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej zakazuje siň jego dalsze-
go zmniejszania, 

d) ustala siň maksymalny wskaŎnik inten-
sywnoŌci zabudowy – 1.4, 

e) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabu-
dowy – 12,0m i 3 kondygnacje nadziemne, 

f) ustala siň odległoŌci nieprzekraczalnych 
linii zabudowy: 

- od południowej linii rozgraniczajņcej 
ul. Kokosowej – 2,5m, 

- od wschodniej linii rozgraniczajņcej  
ul. Nowoursynowskiej – 6,0m, 

g) ustala siň zasady kolorystyki elewacji oraz 
kolorystyki obiektów małej architektury 
zgodnie z przepisami § 7 ust. 2, 

h) ustala siň realizacjň dachów Spadzistych o 
kņcie nachylenia połaci dachowych od 20° 
do 45°, 

i) ustala siň zasady realizacji ogrodzeŊ 
zgodnie z przepisami § 6 ust. 1, 

j) ustala siň zasady realizacji reklam zgodnie 
z przepisami § 6 ust. 2, 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu: 

a) dopuszcza siň na terenie realizacjň urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej oraz 
miejsc selektywnej zbiórki odpadów nie-
zbňdnych do zapewnienia funkcjonowania 
terenu. 

3. Dla terenu 32.MW ustala siň nastňpujņce 
zasady obsługi terenu w infrastrukturň tech-
nicznņ: 

1) energia elektryczna z sieci w ulicy Nowour-
synowskiej oraz poprzez budowň wnňtrzo-
wych stacji transformatorowych, 

2) woda z sieci w ulicy Nowoursynowskiej, 

3) odprowadzenie Ōcieków do sieci miejskiej w 
ulicy Nowoursynowskiej, 

4) odprowadzenie wód opadowych lub rozto-
powych do sieci miejskiej w ulicy Nowoursy-
nowskiej bņdŎ do studni chłonnych, 

5) gaz z sieci w ul. Nowoursynowskiej; dopusz-
cza siň zaopatrzenie z sieci gazowej w ul. Ko-
kosowej, 

6) ciepło z sieci miejskiej bņdŎ z własnego Ŏró-
dła pod warunkiem wykorzystania Ŏródeł 
energii ekologicznie czystych. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 
32.MW: 

1) dopuszcza siň zjazd od ulicy Kokosowej i 
ulicy Nowoursynowskiej, 

2) ustala siň minimalne wskaŎniki parkingowe: 
1 miejsce postojowe na kaŐdy 1 lokal, nie 
mniej jednak niŐ 1 miejsce postojowe na kaŐ-
de 60 m2 powierzchni uŐytkowej. 

5. Zasady i warunki ochrony Ōrodowiska: 
zgodnie z przepisami § 8, zasad szczegółowych 
nie okreŌla siň. 

6. Zasady i warunki ochrony konserwator-
skiej: zgodnie z przepisami § 9, zasad szczegó-
łowych nie okreŌla siň. 

7. Ustala siň wysokoŌń stawki procentowej z 
tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci: 30%. 
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§ 58.1. Dla terenu 33.MN ustala siň przezna-
czenie terenu: 

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna, 

2) uzupełniajņce - usługi nieuciņŐliwe w budyn-
kach o funkcji podstawowej. 

2. Dla terenu 33.MN ustala siň warunki urba-
nistyczne: 

1) warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

a) ustala siň minimalny wskaŎnik powierzch-
ni terenu biologicznie czynnej – 60%, przy 
czym dla działek zainwestowanych o niŐ-
szym wskaŎniku powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej zakazuje siň jego dalsze-
go zmniejszania, 

b) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci za-
budowy – 1.7, 

c) maksymalna wysokoŌń zabudowy – 9,0m i 
2 kondygnacje nadziemne, 

d) ustala siň odległoŌń nieprzekraczalnej linii 
zabudowy od południowej linii rozgrani-
czajņcej ulicy Kokosowej - 2,5m, 

e) ustala siň realizacjň dachów spadzistych o 
kņcie nachylenia połaci dachowych od 20° 
do 45°, 

f) na elewacjach zakazuje siň stosowania ko-
lorów jaskrawych; dopuszcza siň kolory-
stykň zgodnie z przepisami § 7 ust. 2, 

g) ustala siň zasady realizacji ogrodzeŊ 
zgodnie z przepisami § 6 ust. 1, 

h) ustala siň zasady realizacji reklam zgodnie 
z przepisami § 6 ust. 2, 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu: 

a) dopuszcza siň na terenie realizacje urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej, dróg i 
parkingów wewnňtrznych oraz miejsc se-
lektywnej zbiórki odpadów niezbňdnych 
do zapewnienia funkcjonowania terenu, 
ale nie wymagajņce specjalnych wydzie-
leŊ terenowych do ustalenia w projektach 
budowlanych. 

3. Dla terenu 33.MN ustala siň nastňpujņce 
zasady obsługi terenu w infrastrukturň tech-
nicznņ: 

1) energia elektryczna z sieci w ulicy Nowour-
synowskiej oraz poprzez budowň wnňtrzo-
wych stacji transformatorowych, 

2) woda z sieci w ulicy Kokosowej, 

3) odprowadzenie Ōcieków do sieci miejskiej w 
ulicy Nowoursynowskiej, 

4) odprowadzanie wód opadowych lub rozto-
powych – powierzchniowo do ziemi, 

5) gaz z sieci w ul. Nowoursynowskiej; dopusz-
cza siň zaopatrzenie z sieci gazowej w ul. Ko-
kosowej, 

6) ciepło z sieci miejskiej bņdŎ z własnego Ŏró-
dła pod warunkiem wykorzystania Ŏródeł 
energii ekologicznie czystych. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 
33.MN: 

1) dopuszcza siň zjazd od ulicy Kokosowej, 

2) ustala siň minimalne wskaŎniki parkingowe: 
1 miejsce postojowe na kaŐdy 1 lokal, nie 
mniej jednak niŐ 1 miejsce postojowe na kaŐ-
de 60 m2 powierzchni uŐytkowej. 

5. Zasady i warunki ochrony Ōrodowiska: 
zgodnie z przepisami § 8, zasad szczegółowych 
nie okreŌla siň. 

6. Zasady i warunki ochrony konserwator-
skiej: zgodnie z przepisami § 9, zasad szczegó-
łowych nie okreŌla siň. 

7. Ustala siň wysokoŌń stawki procentowej z 
tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci: 30%. 

§ 59.1. Dla terenu 1.KD-L -projektowanej ul. 
J.F. Ciszewskiego – Bis ustala siň: przeznaczenie 
podstawowe - projektowana droga publiczna 
klasy lokalnej 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania 
dla terenu 1.KD-L: 

1) ustala siň szerokoŌń w liniach rozgraniczajņ-
cych min. 36,0 m według rysunku planu, 

2) ustala siň przekrój ulicy jednojezdniowy, 

3) ustala siň przebieg ulicy w wykopie na odcin-
ku ul. ppłk Z.S. Kiedacza - granica planu, 

4) ustala siň powiņzanie poprzez skrzyŐowanie z 
ul. ppłk Z.S. Kiedacza – ulica poza planem, 

5) ustala siň prowadzenie chodników po obu 
stronach jezdni, 

6) ustala siň prowadzenie ŌcieŐek rowerowych 
jednokierunkowych po obu stronach jezdni. 

3. Szczególne warunki zagospodarowania te-
renu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu dla tere-
nu 1.KD-L: 

1) nakazuje siň zagospodarowanie zieleniņ 
urzņdzonņ wszystkich powierzchni nie wyko-
rzystanych pod urzņdzenia drogowe, urzņ-
dzenia naziemnej infrastruktury technicznej, 
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2) dopuszcza siň realizacjň urzņdzeŊ infrastruk-

tury technicznej, magistralnej i rozdzielczej, 
nie kolidujņcej z istniejņcymi i planowanymi 
urzņdzeniami drogowymi, 

3) ustala siň przebieg kablowej linii elektro-
energetycznej wysokiego napiňcia 110kV w 
liniach rozgraniczajņcych projektowanej ulicy 
J.F. Ciszewskiego – Bis 1.KD-L w ramach 
przebudowy napowietrznej linii elektroener-
getycznej 110kV biegnņcej przez teren 19.ZP, 

4) w obrňbie terenu, jako stanowiņcego prze-
strzeŊ publicznņ, obowiņzuje: 

a) nakaz stosowania jednakowych elemen-
tów wyposaŐenia powtarzalnego, takich 
jak latarnie, ławki, donice kwietników, ko-
sze na Ōmieci, barierki, słupki, 

b) nakaz rozgraniczenia ruchu kołowego 
(samochodowego, rowerowego) i piesze-
go, 

c) zakaz pozostawiania powierzchni nieurzņ-
dzonych tj. zieleni nieurzņdzonej, ciņgów 
jezdnych bez nawierzchni, 

5) do czasu realizacji na terenie zagospodaro-
wania zgodnego w ustalonym w planie do-
puszcza siň uŐytkowanie terenu wyłņcznie w 
sposób dotychczasowy, 

6) teren znajduje siň czňŌciowo w strefie bezpo-
Ōredniej i poŌredniej ochrony stoku Skarpy 
Warszawskiej, dla której obowiņzujņ przepisy 
z § 12 pkt 3. 

4. Dla terenu 1.KD-L ustala siň wysokoŌń 
stawki procentowej słuŐņcej naliczeniu jednora-
zowej opłaty od wzrostu wartoŌci nieruchomo-
Ōci, zwiņzanego z uchwaleniem planu: 0% 

§ 60.1. Dla terenu 2.KD-L - ul. Kokosowej 
ustala siň: przeznaczenie podstawowe: droga 
publiczna klasy lokalnej. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania 
dla terenu 2.KD-L: 

1) ustala siň szerokoŌń w liniach rozgraniczajņ-
cych 15,0m według rysunku planu, 

2) ustala siň przekrój ulicy jednojezdniowy, 

3) ustala siň powiņzania poprzez skrzyŐowanie 
ul.Nowoursynowskņ – ulica poza planem, 

4) ustala siň prowadzenie ciņgów pieszych w 
postaci chodników po obu stronach ulicy. 

3. Szczególne warunki zagospodarowania te-
renu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu dla tere-
nu 2.KD-L: 

1) nakazuje siň zagospodarowanie zieleniņ 
urzņdzonņ wszystkich powierzchni nie wyko-
rzystanych pod urzņdzenia drogowe, urzņ-
dzenia naziemnej infrastruktury technicznej, 

2) dopuszcza siň realizacjň urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, magistralnej i rozdzielczej, 
nie kolidujņcej z istniejņcymi i planowanymi 
urzņdzeniami drogowymi, za zgoda i na wa-
runkach zarzņdcy drogi, 

3) w obrňbie terenu, jako stanowiņcego prze-
strzeŊ publicznņ, obowiņzuje 

a) nakaz stosowania jednakowych elemen-
tów wyposaŐenia powtarzalnego, takich 
jak latarnie, ławki, donice kwietników, ko-
sze na Ōmieci, barierki, słupki, 

b) nakaz rozgraniczenia ruchu kołowego i 
pieszego, 

c) zakaz pozostawiania powierzchni nieurzņ-
dzonych tj. zieleni nieurzņdzonej, ciņgów 
jezdnych bez nawierzchni, 

4) do czasu realizacji na terenie zagospodaro-
wania zgodnego w ustalonym w planie do-
puszcza siň uŐytkowanie terenu wyłņcznie w 
sposób dotychczasowy. 

4. Dla terenu 2.KD-L ustala siň wysokoŌń 
stawki procentowej słuŐņcej naliczeniu jednora-
zowej opłaty od wzrostu wartoŌci nieruchomo-
Ōci, zwiņzanego z uchwaleniem planu: 0%. 

§ 61.1. Dla terenu 3.1.KD-D - ul. Urwisko usta-
la siň przeznaczenie podstawowe: droga pu-
bliczna klasy dojazdowej. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania 
dla terenu 3.1.KD-D: 

1) ustala siň szerokoŌń w liniach rozgraniczajņ-
cych 26,0 m według rysunku planu, 

2) ustala siň przekrój ulicy jednojezdniowy, 

3) ustala siň powiņzania poprzez skrzyŐowania z 
ul. Nugat – ulica poza planem, 

4) ustala siň prowadzenie ciņgów pieszych w 
postaci chodników po obu stronach ulicy, 

5) ustala siň parkowanie przyuliczne w formie 
zatok postojowych, 

3. Szczególne warunki zagospodarowania te-
renu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu dla tere-
nu 3.1.KD-D: 

1) nakazuje siň zagospodarowanie zieleniņ 
urzņdzonņ wszystkich powierzchni nie wyko-
rzystanych pod urzņdzenia drogowe, urzņ-
dzenia naziemnej infrastruktury technicznej, 

2) dopuszcza siň realizacjň urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, magistralnej i rozdzielczej, 
nie kolidujņcej z istniejņcymi i planowanymi 
urzņdzeniami drogowymi, za zgoda i na wa-
runkach zarzņdcy drogi, 
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3) w obrňbie terenu, jako stanowiņcego prze-

strzeŊ publicznņ, obowiņzuje: 

a) nakaz stosowania jednakowych elemen-
tów wyposaŐenia powtarzalnego, takich 
jak latarnie, ławki, donice kwietników, ko-
sze na Ōmieci, barierki, słupki, 

b) nakaz rozgraniczenia ruchu kołowego i 
pieszego, 

c) zakaz pozostawiania powierzchni nieurzņ-
dzonych tj. zieleni nieurzņdzonej, ciņgów 
jezdnych bez nawierzchni, 

4) do czasu realizacji na terenie zagospodaro-
wania zgodnego w ustalonym w planie do-
puszcza siň uŐytkowanie terenu wyłņcznie w 
sposób dotychczasowy. 

4. Dla terenu 2.KD-L ustala siň wysokoŌń 
stawki procentowej słuŐņcej naliczeniu jednora-
zowej opłaty od wzrostu wartoŌci nieruchomo-
Ōci, zwiņzanego z uchwaleniem planu: 0% 

§ 62.1. Dla terenu 3.2.KD-D - ul. Urwisko usta-
la siň przeznaczenie podstawowe: droga pu-
bliczna klasy dojazdowej. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania 
dla terenu 3.2.KD-D: 

1) ustala siň szerokoŌń w liniach rozgraniczajņ-
cych 14,0 m według rysunku planu, 

2) ustala siň przekrój ulicy jednojezdniowy, 

3) ustala siň prowadzenie ciņgów pieszych w 
postaci chodników po obu stronach ulicy. 

3. Szczególne warunki zagospodarowania te-
renu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu dla tere-
nu 3.2.KD-D: 

1) nakazuje siň zagospodarowanie zieleniņ 
urzņdzonņ wszystkich powierzchni nie wyko-
rzystanych pod urzņdzenia drogowe, urzņ-
dzenia naziemnej infrastruktury technicznej, 

2) dopuszcza siň realizacjň urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, magistralnej i rozdzielczej, 
nie kolidujņcej z istniejņcymi i planowanymi 
urzņdzeniami drogowymi, za zgoda i na wa-
runkach zarzņdcy drogi, 

3) w obrňbie terenu, jako stanowiņcego prze-
strzeŊ publicznņ, obowiņzuje: 

a) nakaz stosowania jednakowych elemen-
tów wyposaŐenia powtarzalnego, takich 
jak latarnie, ławki, donice kwietników, ko-
sze na Ōmieci, barierki, słupki, 

b) nakaz rozgraniczenia ruchu kołowego i 
pieszego, 

c) zakaz pozostawiania powierzchni nieurzņ-
dzonych tj. zieleni nieurzņdzonej, ciņgów 
jezdnych bez nawierzchni, 

4) do czasu realizacji na terenie zagospodaro-
wania zgodnego w ustalonym w planie do-
puszcza siň uŐytkowanie terenu wyłņcznie w 
sposób dotychczasowy. 

4. Dla terenu 3.2.KD-D ustala siň wysokoŌń 
stawki procentowej słuŐņcej naliczeniu jednora-
zowej opłaty od wzrostu wartoŌci nieruchomo-
Ōci, zwiņzanego z uchwaleniem planu: 0%. 

§ 63.1. Dla terenu 4.KD-D - ul. Wrzosowisko 
ustala siň przeznaczenie podstawowe: droga 
publiczna klasy dojazdowej. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania 
dla terenu 4.KD-D: 

1) ustala siň szerokoŌń w liniach rozgraniczajņ-
cych 14,5 m według rysunku planu, 

2) ustala siň przekrój ulicy jednojezdniowy, 

3) ustala siň powiņzanie poprzez skrzyŐowanie z 
ul. ppłk Z.S. Kiedacza – ulica poza planem, 

4) ustala siň prowadzenie ciņgów pieszych w 
postaci chodników po obu stronach ulicy. 

3. Szczególne warunki zagospodarowania te-
renu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu dla tere-
nu 4.KD-D: 

1) nakazuje siň zagospodarowanie zieleniņ 
urzņdzonņ wszystkich powierzchni nie wyko-
rzystanych pod urzņdzenia drogowe, urzņ-
dzenia naziemnej infrastruktury technicznej, 

2) dopuszcza siň realizacjň urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, magistralnej i rozdzielczej, 
nie kolidujņcej z istniejņcymi i planowanymi 
urzņdzeniami drogowymi, za zgoda i na wa-
runkach zarzņdcy drogi, 

3) w obrňbie terenu, jako stanowiņcego prze-
strzeŊ publicznņ, obowiņzuje: 

a) nakaz stosowania jednakowych elemen-
tów wyposaŐenia powtarzalnego, takich 
jak latarnie, ławki, donice kwietników, ko-
sze na Ōmieci, barierki, słupki, 

b) nakaz rozgraniczenia ruchu kołowego i 
pieszego, 

c) zakaz pozostawiania powierzchni nieurzņ-
dzonych tj. zieleni nieurzņdzonej, ciņgów 
jezdnych bez nawierzchni. 

4) do czasu realizacji na terenie zagospodaro-
wania zgodnego w ustalonym w planie do-
puszcza siň uŐytkowanie terenu wyłņcznie w 
sposób dotychczasowy. 
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4. Dla terenu 4.KD-D ustala siň wysokoŌń 
stawki procentowej słuŐņcej naliczeniu jednora-
zowej opłaty od wzrostu wartoŌci nieruchomo-
Ōci, zwiņzanego z uchwaleniem planu: 0%. 

Rozdział 3 
Przepisy końcowe 

§ 64. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
siň Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy. 

§ 65. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzien-
niku Urzňdowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 66. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzň-
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 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, 

Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 
1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 
173, poz. 1218, Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 
1241, Dz.U z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 
106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113. 

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 
z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz.U. z 2005r. 
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45, 
poz. 319, Nr 225, poz. 1635, Dz.U. z 2007r. Nr 127, poz. 
880, Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 
Nr 220, poz. 1413, Dz.U z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, 
poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, z 2011r. Nr 
32, poz. 159 

3 Zmiany Studium: zmiana wprowadzona uchwałņ nr 
L/1521/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 lutego 
2009r., uzupełniona uchwałņ nr LIV/1631/2009 Rady m.st. 
Warszawy z dnia 28 kwietnia 2009r., zmiana wprowa-
dzona uchwałņ nr XCII/2689/2010 z dnia 7 paŎdziernika 
2010r. 

 
 Przewodniczņca Rady m.st. Warszawy: 

Ewa Malinowska-Grupińska 
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Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49620 – Poz. 8226 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49621 – Poz. 8226 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49622 – Poz. 8226 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49623 – Poz. 8226 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49624 – Poz. 8226 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49625 – Poz. 8226 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49626 – Poz. 8226 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49627 – Poz. 8226 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49628 – Poz. 8226 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49629 – Poz. 8226 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49630 – Poz. 8226 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49631 – Poz. 8226 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49632 – Poz. 8226 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49633 – Poz. 8226 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49634 – Poz. 8226 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49635 – Poz. 8226 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49636 – Poz. 8226 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49637 – Poz. 8226 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49638 – Poz. 8226 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49639 – Poz. 8226 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49640 – Poz. 8226 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49641 – Poz. 8226 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49642 – Poz. 8226 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49643 – Poz. 8226 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49644 – Poz. 8226 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49645 – Poz. 8226 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49646 – Poz. 8226 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49647 – Poz. 8226 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49648 – Poz. 8226 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49649 – Poz. 8226 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49650 – Poz. 8226 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49651 – Poz. 8226 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49652 – Poz. 8226 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49653 – Poz. 8226 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49654 – Poz. 8226 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49655 – Poz. 8226 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49656 – Poz. 8226 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49657 – Poz. 8226 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49658 – Poz. 8226 
 

Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XXVIII/595/2011 

Rady m.st. Warszawy 
z dnia 1 grudnia 2011r. 

 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49659 – Poz. 8226 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49660 – Poz. 8226 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49661 – Poz. 8226 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49662 – Poz. 8226 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49663 – Poz. 8226 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49664 – Poz. 8226 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49665 – Poz. 8226 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49666 – Poz. 8226 
 

 
 

Przewodniczņca Rady m.st. Warszawy: 
Ewa Malinowska-Grupińska 

 
 
 
 

 
 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49667 – Poz. 8226 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XXVIII/595/2011 

Rady Miasta Stołecznego Warszawy 
z dnia 1 grudnia 2011r. 

 

 
 

Przewodniczņca Rady m.st. Warszawy: 
Ewa Malinowska-Grupińska 
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