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3. Powyşsze koszty powinny być aktualizowane i uszczegóławiane na podstawie konkretnych rozwiązań 

technicznych (studiów wykonalności, projektów koncepcyjnych, budowlanych). Kaşdorazowo, przy 
modernizacji, przebudowie lub budowie ulicy naleşy uwzglćdnić remonty lub rozbudowć sieci infra-
struktury technicznej. 

4. Koszty przewidziane na realizacjć zadań, powinny być przewidziane w Wieloletnim Programie Inwe-
stycyjnym m.st. Warszawy (WPI), a takşe w nowych uchwałach budşetowych Rady m.st. Warszawy. 

5. Zaleca sić etapowanie inwestycji drogowych oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, co spowoduje 
mniejsze obciąşenie finansowe budşetu miasta w kolejnych latach realizacji planu. 

Dysproporcja pomićdzy wydatkami miasta, a przyszłymi spodziewanymi dochodami wynika głównie z 
wysokich kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wykupu gruntów pod nowe drogi i poszerze-
nie istniejących. Obszar objćty planem jest w wićkszości ukształtowany i zainwestowany. Wprowadzane 
zmiany mają charakter porządkowy i uzupełniający, ale są bardzo istotne dla tego terenu - realizacja w 
pierwszej kolejności inwestycji drogowych poprawi standard obsługi komunikacyjnej rejonu opracowa-
nia. Równocześnie, zabudowa jednorodzinna generuje znacznie mniejsze dochody uzyskiwane z podat-
ków, w porównaniu z zabudową wielorodzinną lub usługową. Zmniejszenie kosztów budowy infrastruk-
tury wodnej i kanalizacyjnej moşna uzyskać poprzez zaangaşowanie kapitału Miasta i przyszłych inwe-
storów na zasadzie organizacji przedsićwzićcia publiczno - prawnego. 

 
Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy: 

Ligia Krajewska 
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UCHWAŁA Nr XCIV/2817/2010 

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Starych Bielan. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)1 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. 2003r. Nr 80 poz. 717 z póŝn. zm.)2, 
w związku z uchwałą nr XII/361/2007 Rady m.st. 
Warszawy z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obsza-
ru Starych Bielan, stwierdzając zgodność z usta-
leniami Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego m.st. Warsza-
wy przyjćtym uchwałą nr LXXXII/2746/2006 Ra-
dy m.st. Warszawy z dnia 10 paŝdziernika 2006r., 
zmienionym uchwałami nr L/1521/2009 z dnia 26 
lutego 2009r., nr LIV/1631/2009 z dnia 28 kwiet-
nia 2009r. i nr XCII/2689/2010 z dnia 7 paŝdzier-
nika 2010r., Rada m.st. Warszawy uchwala, co 
nastćpuje: 

 

 

Rozdział 1  
Ustalenia ogólne 

§ 1.1. Uchwala sić miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego obszaru Starych Bie-
lan zwany dalej planem, obejmujący obszar, 
którego granice wyznaczają: 

od północnego-wschodu: od płn. naroşnika dz. 
ew. 19 z obr. 7-05-01 płd.-zach. granica dz. ew. 7 
z obr. 7-05-01, płd.-zach. granica dz. ew. 2 z obr. 
7-05-04, płd.-zach. granica dz. ew. 97/1 z obr.  
7-05-05, płd.- zach. granica dz. ew. 97/2 i 97/3  
z obr. 7-05-05, płd.-zach. granica dz. ew. 91/1  
z obr. 7-05-05, płd.-zach. granica dz. ew. 1 z obr. 
7-05-09 do płd.-wsch. granicy zdz. ew. 154 z obr. 
7-05-09; 

od wschodu: płd.-wsch. granica dz. ew. 154  
z obr. 7-05-09, przedłuşenie tej granicy do wsch. 
granicy dz. ew. 37 z obr. 7-05-10 i wsch. granica 
działki 37 z obr. 7-05-10, przedłuşenie tej granicy 
dz. ew. 37 z obr. 7-05-10 do płd. granicy dz.  
ew. 1 z obr. 7-05-13; 
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od południa: płd. granica dz. ew. 1 z obr.  
7-05-13, płd. granica dz. ew. 1 z obr. 7-05-12 do 
wsch. granicy dz. ew. 6 z obr. 7-05-12, płd. gra-
nica dz. ew. 6, 5, 4 z obr. 7-05-12, przedłuşenie 
tej granicy do płd. granicy dz. ew. 2 z obr.  
7-05-12, płd. granica dz. ew. 2 i 130 z obr.  
7-05-12 i przedłuşenie tej granicy do płn.-wsch. 
naroşnika dz. ew. 7 z obr. 7-05-12, płn. granica 
dz. ew. 7 z obr. 7-05-12, płd. granica dz. ew. 196 
z obr. 7-05-11 do zach. granicy dz. ew. 193 z obr. 
7-05-11, zach. granica dz. ew. 193 z obr. 7-05-11 
do wsch. naroşnika dz. ew. 190/5 z obr. 7-05-11, 
płn. granica tej działki, wsch. granica dz. ew. 194 
z obr. 7-05-11 do przedłuşenia płd. granicy dz. 
ew. 9 z obr. 7-05-11, przedłuşenie granicy dz. ew. 
9 z obr. 7-05-11 do płn. granicy dz. ew. 1 z obr.  
7-05-11, płn. granica dz. ew. 1 z obr. 7-05-11; 

od zachodu: wsch. granica dz. ew. 195/1 z obr.  
7-05-11, wsch. granica dz. ew. 92/1 z obr. 7-05-06 
do płd. granicy dz. ew. 52 z obr. 7-05-06, wsch. 
granica dz. ew. 52 z obr. 7-05-06, przedłuşenie 
tej granicy do wsch. granicy dz. ew. 17 z obr.  
7-05-06, wsch. granica dz. ew. 17 z obr. 7-05-06, 
wsch. granica dz. ew. 92/1, 92/2, 92/3 z obr.  
7-05-06, wsch. granica dz. ew. 1 z obr. 7-05-06, 
wsch. granica dz. ew. 1 z obr. 7-05-02 do płd. 
granicy dz. ew. 22 z obr. 7-05-02, wsch. granica 
dz. ew. 22 z obr. 7-05-02 i dalej wsch. granica dz. 
ew. 1 z obr. 7-05-02., przedłuşenie tej granicy do 
płd.-zach. naroşnika dz. ew. 10 z obrćbu 7-05-01, 
płn-zach. i płn.-wsch. granica dz. ew. 10 z obr.  
7-05-01, płn.-wsch. granica dz. ew. 17 z obr.  
7-05-01 do płn.-zach. granicy dz. ew. 29 z obr.  
7-05-01, płn.-wsch. i płn.-zach. granica dz. ew. 29 
do płd. naroşnika dz. ew. 8 z obr. 7-05-01, płn.-
zach. granica dz. ew. 31 z obr. 7-05-01 do płd.-
zach. naroşnika dz. ew. 24 z obr. 7-05-01, zach., 
płd.-zach. i płn.-zach. granica dz. ew. 24 z obr.  
7-05-01, płd. i płn.-zach. granica dz. ew. 20 z obr. 
7-05-01, płn.-zach. granica dz. ew. 19 z obr.  
7-05-01. 

2. Granice obszaru planu, o których mowa w 
ust. 1, pokazano na rysunku planu sporządzo-
nym w skali 1:1000 stanowiącym załącznik gra-
ficzny nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Załącznikami do uchwały są: 

1) rozstrzygnićcie w sprawie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2; 

2) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
naleşą do zadań własnych gminy oraz zasa-
dach ich finansowania, stanowiące załącznik 
nr 3. 

4. Przedmiotem planu są ustalenia zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w art. 15 ust. 2 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
z dnia 27 marca 2003r. 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały 
jest mowa o: 

1) planie - naleşy przez to rozumieć ustalenia 
planu, o którym mowa w § 1 uchwały, o ile 
z treści przepisu nie wynika inaczej; 

2) rysunku planu - naleşy przez to rozumieć 
rysunek planu na mapach w skali 1:1000, 
stanowiący załącznik graficzny nr 1 do ni-
niejszej uchwały; 

3) przepisach szczególnych lub odrćbnych - 
naleşy przez to rozumieć inne przepisy poza 
ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

4) jednostce terenowej - naleşy przez to rozu-
mieć teren wydzielony na rysunku planu li-
niami rozgraniczającymi, róşniący sić od te-
renów sąsiednich przeznaczeniem lub usta-
lonymi zasadami zagospodarowania; 

5) działce - naleşy przez to rozumieć działkć 
budowlaną - zgodnie z ustawą o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

6) obecnym stanie - naleşy przez to rozumieć 
stan zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu z dnia uchwalenia planu, z uwzglćd-
nieniem przesądzeń wynikających z osta-
tecznych decyzji o pozwoleniu na budowć; 

7) przeznaczeniu podstawowym - naleşy przez 
to rozumieć ustalony w planie główny spo-
sób uşytkowania terenu jednostki, któremu 
powinny być podporządkowane ewentualne 
inne sposoby uşytkowania określone jako 
dopuszczalne, zgodnie z dalszymi przepi-
sami planu; 

8) przeznaczeniu dopuszczalnym - naleşy przez 
to rozumieć sposób uşytkowania terenu 
jednostki podporządkowany jej przeznacze-
niu podstawowemu, tj. który moşe być re-
alizowany na tym terenie pod określonymi 
warunkami sformułowanymi w ustaleniach 
szczegółowych planu; 

9) maksymalnym wskaŝniku intensywności 
zabudowy - naleşy przez to rozumieć naj-
wićkszą dopuszczalną wielkość ilorazu su-
my powierzchni całkowitych (liczonych we-
dług normy PN-ISO 9836) wszystkich kon-
dygnacji nadziemnych wszystkich budyn-
ków istniejących i projektowanych na da-
nym terenie (na działce lub w jednostce te-
renowej) do powierzchni tego terenu; 

10) maksymalnym wskaŝniku powierzchni za-
budowanej - naleşy przez to rozumieć, naj-
wićkszą dopuszczalną wielkość sumy po-
wierzchni zabudowy wszystkich budynków 
istniejących i projektowanych na danym te-
renie wyraşoną w stosunku procentowym 
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(na działce lub w jednostce terenowej) do 
powierzchni tego terenu; 

11) maksymalnej powierzchni zabudowanej - 
naleşy przez to rozumieć najwićkszą do-
puszczalną wielkość powierzchni zabudowy 
wszystkich budynków istniejących i projek-
towanych na danym terenie (na działce lub 
w jednostce terenowej); 

12) minimalnym wskaŝniku powierzchni biolo-
gicznie czynnej - naleşy przez to rozumieć 
najmniejszą dopuszczalną powierzchnić te-
renu biologicznie czynnego (zdefiniowane-
go w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie wa-
runków technicznych jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie) na dział-
ce lub w jednostce terenowej, wyraşoną w 
stosunku procentowym odpowiednio do 
powierzchni tej działki lub powierzchni tej 
jednostki terenowej; 

13) maksymalnej wysokości zabudowy - naleşy 
przez to rozumieć nieprzekraczalną w danej 
jednostce terenowej wysokość budynków, 
mierzoną w metrach od poziomu terenu 
przy najnişej połoşonym wejściu do budyn-
ku (nie bćdącym wyłącznie wejściem do 
pomieszczeń gospodarczych lub technicz-
nych) do najwyşej połoşonej krawćdzi da-
chu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci da-
chowych; dodatkowo ta wysokość zabudo-
wy moşe teş być określona nieprzekraczalną 
liczbą kondygnacji nadziemnych budynków; 

14) liniach zabudowy obowiązujących - naleşy 
przez to rozumieć wyznaczone na rysunku 
planu linie określające obowiązujące usytu-
owanie najblişszej zewnćtrznej ściany reali-
zowanego budynku wzglćdem ulicy, ciągu 
pieszego, terenu zieleni publicznej lub in-
nych obiektów, z pominićciem elementów 
wejścia do budynku (schody, podest, da-
szek, pochylnia dla niepełnosprawnych) 
oraz balkonów, loggii i wykuszy (nie stano-
wiących wićcej niş 30% powierzchni całej 
elewacji), wysunićtych poza obrys budynku 
o nie wićcej niş 1 metr; przy czym w przy-
padku realizacji ocieplenia budynku istnie-
jącego dopuszcza sić wysunićcie warstwy 
docieplenia poza wyznaczoną linią zabudo-
wy; dla dopuszczalnej nadbudowy budynku 
co najmniej jednopićtrowego, objćtego 
ochroną ustaloną w planie, taką wyznaczo-
ną linić zabudowy naleşy traktować jako 
nieprzekraczalną; 

15) liniach zabudowy nieprzekraczalnych - nale-
şy przez to rozumieć obowiązek zachowania 
co najmniej wyznaczonej tymi liniami odle-
głości najblişszej zewnćtrznej ściany reali-

zowanego budynku od ulicy, ciągu piesze-
go, terenu zieleni publicznej lub innych 
obiektów, z pominićciem elementów wej-
ścia do budynku (schody, podest, daszek, 
pochylnia dla niepełnosprawnych) oraz bal-
konów, loggii i wykuszy (nie stanowiących 
wićcej niş 30% powierzchni całej elewacji), 
wysunićtych poza obrys budynku o nie 
wićcej niş 1 metr; przy czym w przypadku 
realizacji ocieplenia budynku istniejącego 
dopuszcza sić wysunićcie warstwy docie-
plenia poza wyznaczoną linią zabudowy; 

16) przestrzeniach publicznych - naleşy przez to 
rozumieć przestrzenie miejskie wspólnego 
uşytkowania i powszechnego korzystania, 
takie jak tereny ulic, zieleni publicznej oraz 
inne określone w planie; 

17) inwestycji celu publicznego - naleşy przez to 
rozumieć inwestycje o znaczeniu lokalnym 
(gminnym i powiatowym) i ponadlokalnym 
(wojewódzkim i krajowym), stanowiące re-
alizacjć celów publicznych, określonych w 
przepisach szczególnych; 

18) jednym zespole urbanistyczno - architekto-
nicznym - naleşy przez to rozumieć zago-
spodarowanie określonego terenu w formie 
jednego budynku, w tym równieş składają-
cego sić z kilku segmentów, wraz z cało-
ściowym urządzeniem tego terenu lub w 
formie zespołu kilku budynków powiąza-
nych funkcjonalnie i przestrzennie, wraz ze 
wspólnym urządzeniem terenu; 

19) sługach - bez przesądzania ich profilu - na-
leşy przez to rozumieć jednostki gospodar-
cze funkcjonujące w odrćbnych budynkach 
lub lokalach wbudowanych w budynki o in-
nym przeznaczeniu dominującym, prowa-
dzące szeroko rozumianą działalność usłu-
gową nie związaną z wytwarzaniem dóbr 
materialnych metodami przemysłowymi - z 
wykluczeniem inwestycji, które zalicza sić 
do przedsićwzićć wymagających sporzą-
dzenia raportu o oddziaływaniu na środo-
wisko i obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaşy wićkszej niş 2000m2, a takşe:  

a) zakładów usług produkcyjnych oraz ob-
sługi technicznej i naprawy pojazdów 
mechanicznych, o ile powierzchnia uşyt-
kowa pomieszczeń takiego zakładu prze-
kracza 120m2, a zakład obsługujący po-
jazdy ma wićcej niş 2 stanowiska obsłu-
gowo-naprawcze lub obsługuje nie tylko 
pojazdy osobowe; 

b) zakładów sprzedaşy detalicznej paliw do 
pojazdów; 
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c) obiektów handlu hurtowego wymagają-
cych magazynów o powierzchni uşytko-
wej wićkszej niş 120m2; 

d) obiektów handlu hurtowego i detalicz-
nego wymagających placów składo-
wych; 

e) obiektów wymagających bazy pojazdów 
transportu towarowego; 

20) usługach towarzyszących - naleşy przez to 
rozumieć usługi, o jakich mowa w pkt 19, 
funkcjonujące lub moşliwe do realizacji w 
ramach przeznaczenia dopuszczalnego w 
jednostkach terenowych, których przezna-
czeniem podstawowym jest zabudowa 
mieszkaniowa; dopuszczalny zakres takich 
usług - w stosunku do zakresu określonego 
w pkt 19 - dodatkowo wyklucza wszystkie 
zakłady mogące znacząco oddziaływać na 
środowisko, a takşe hurtownie, myjnie sa-
mochodowe i zakłady pogrzebowe; 

21) akcencie architektoniczno-urbanistycznym - 
naleşy przez to rozumieć element wyróşnia-
jący sić w przestrzeni (formą, kolorem, ma-
teriałem wykończeniowym), bćdący samo-
dzielnym obiektem budowlanym, fragmen-
tem budynku, budowli lub obiektem małej 
architektury; 

22) lokalnych koncentracjach zieleni ogólnodo-
stćpnej towarzyszącej - naleşy przez to ro-
zumieć czćści terenu jednostek terenowych 
przeznaczonych pod zabudowć wieloro-
dzinną, usługi oraz ulice publiczne, które ja-
ko przestrzenie zielone pełniące rolć kom-
pozycyjną w obrćbie poszczególnych blo-
ków zabudowy lub wnćtrz ulicznych muszą 
być utrzymane i urządzone w postaci zie-
leńców i skwerów z placami zabaw dla 
dzieci i elementami małej architektury oraz 
z przejściami pieszymi i podjazdami do bu-
dynków, bądŝ w formie ciągów zieleni 
ulicznej obejmującej trawniki oraz szpalery i 
grupy drzew i krzewów, przy czym ogólno-
dostćpność tej zieleni oznacza moşliwość 
korzystania z niej przez co najmniej ogół 
mieszkańców lub uşytkowników jednostki 
terenowej, w obrćbie której wyznaczono ta-
ką koncentracje zieleni; 

23) małym obiekcie handlowym i gastrono-
micznym - naleşy przez to rozumieć obiekt 
budowlany o funkcji handlowo - usługowej, 
posiadający maksymalnie jedną kondygna-
cjć naziemną, o wysokości nie wićkszej niş 
4m oraz powierzchni uşytkowej nie przekra-
czającej 12m2; małe obiekty handlowe i ga-
stronomiczne muszą być dopasowane sty-
lem architektonicznym do zabudowy bez-
pośrednio z nimi sąsiadującej; 

24) reklamie (tablicy reklamowej) - naleşy przez 
to rozumieć grafikć na materialnym podło-
şu, umieszczaną na ścianach budynków lub 
nieaşurowych czćściach ogrodzeń tj. bez 
wolnostojącej konstrukcji nośnej; 

25) nośniku reklamowym - naleşy przez to ro-
zumieć obiekt składający sić z samonośnej 
konstrukcji oraz płaszczyzny ekspozycyjnej 
(np. w formie tablicy), którego wiodącą 
funkcją jest prezentacja reklam; 

26) szyldzie - naleşy przez to rozumieć ze-
wnćtrzne oznaczenie stałego miejsca pro-
wadzenia działalności, zawierające ozna-
czenie przedsićbiorcy - firmć lub nazwć 
przedsićbiorcy ze wskazaniem formy praw-
nej, a w przypadku osoby fizycznej - imić i 
nazwisko przedsićbiorcy oraz nazwć, pod 
którą prowadzi działalność oraz zwićzłe 
określenie przedmiotu prowadzonej działal-
ności; 

27) szyldzie reklamowym - naleşy przez to ro-
zumieć rodzaj szyldu, umieszczanego nad 
witryną lub wejściem do lokalu/miejsca 
prowadzenia działalności, zawierającego 
grafikć informacyjno-reklamową, określają-
cą nazwć i charakter prowadzonej działal-
ności; 

28) zwiastunie szyldu - naleşy przez to rozumieć 
zewnćtrzne oznaczenie stałego miejsca 
prowadzenia działalności, umieszczane po-
za obiektem, w którym ta działalność jest 
prowadzona, a zawierające informacjć kie-
rującą do siedziby firmy; 

29) bannerze - naleşy przez to rozumieć grafikć 
reklamową na nośniku tekstylnym lub pcv, 
nie mocowaną trwale do powierzchni, na 
której jest umieszczana; 

30) reklamie świetlnej - naleşy przez to rozu-
mieć reklamć, o jakiej mowa w pkt 24, czy-
telną w nocy dzićki wewnćtrznemu ŝródłu 
światła; 

31) reklamie podświetlanej - naleşy przez to 
rozumieć reklamć, o jakiej mowa w pkt 24, 
czytelną w nocy poprzez podświetlenie wła-
snym zewnćtrznym ŝródłem światła,; 

32) reklamie remontowej - naleşy przez to ro-
zumieć reklamć na siatce okrywającej rusz-
towanie budowlane; 

33) słupie ogłoszeniowym - naleşy przez to ro-
zumieć słup informacyjno-reklamowy w 
formie walca lub graniastosłupa; 

34) budynku jednotraktowym - naleşy przez to 
rozumieć budynek, w którym belki stropo-
we wspierają sić wyłącznie na ścianach ze-
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wnćtrznych - bez podpór (ścian lub słupów) 
wewnćtrznych; 

35) facjacie - naleşy przez to rozumieć czćść 
pomieszczenia poddasznego z oknem, wy-
stawioną ponad powierzchnić dachu bu-
dynku, ograniczoną powyşej dachu ścian-
kami bocznymi i krytą własnym daszkiem; 

36) rejonie skrzyşowania ulic oraz rejonie duşe-
go skrzyşowania ulic - naleşy przez to rozu-
mieć teren w promieniu 15m od zbiegu linii 
rozgraniczających dwóch ulic lub ulicy i 
ciągu pieszo-jezdnego, z tym şe za duşe 
skrzyşowania ulic uznaje sić nastćpujące 
skrzyşowania: ulicy głównej z ulicami zbior-
czymi, dwóch ulic zbiorczych i ulic zbior-
czych z al. Zjednoczenia (KD-L); 

37) odtworzeniu budynku - naleşy przez to ro-
zumieć odbudowć budynku z zachowaniem 
wszystkich charakterystycznych parame-
trów i cech odtwarzanego obiektu, takich 
jak powierzchnia zabudowy, szerokości, 
wysokości i kompozycje elewacji, geome-
trić dachu i jego kompozycjć, detal architek-
toniczny oraz z zachowaniem miejsca usy-
tuowania na działce odtwarzanego budyn-
ku; 

38) wymianie budynku - naleşy przez to rozu-
mieć budowć nowego budynku na zasadzie 
zastąpienia nim istniejącego na działce bu-
dynku o tej samej funkcji - parametry oraz 
lokalizacjć budynku, stanowiącego wymia-
nć istniejącego obiektu, ustala sić w przepi-
sach dla konkretnej jednostki terenowej, 
poniewaş cechy i usytuowanie tak realizo-
wanego budynku nie muszą być toşsame z 
cechami i usytuowaniem budynku istnieją-
cego; 

39) zakazie budowy nowych budynków - naleşy 
przez to rozumieć równieş zakaz wymiany 
budynku na nowy, na innych parametrach 
niş budynek istniejący; zakaz nie dotyczy je-
dynie odtworzenia istniejącego budynku; 

40) dachu spadzistym - naleşy przez to rozu-
mieć dach o kącie nachylenia połaci da-
chowych nie mniejszym niş 25°; 

41) dachu płaskim - naleşy przez to rozumieć 
dach o kącie nachylenia połaci dachowych 
nie wićkszy niş 10°, za dach płaski uznaje 
sić równieş dach o kącie nachylenia do 15° 
o ile ma on ściankć zasłaniającą spadek po-
łaci; 

42) systemie NCS - naleşy przez to rozumieć 
mićdzynarodowy system kodyfikacji barw, 
opracowany przez Skandynawski Instytut 
Barwy w Sztokholmie, powszechnie stoso-

wany w budownictwie do określania kolo-
rów elewacji i ich elementów. 

43) urządzeniach infrastruktury technicznej - 
naleşy przez to rozumieć zlokalizowane pod 
ziemią, na ziemi lub nad ziemią przewody, 
obiekty i urządzenia sieci wodociągowej, 
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej i tele-
komunikacyjnej, z wyłączeniem przyłączy 
do budynków. 

§ 3.1. Nastćpujące oznaczenia graficzne na 
rysunku planu są obowiązującymi jego ustale-
niami: 

1) linie rozgraniczające tereny o róşnym prze-
znaczeniu lub róşnych zasadach zagospoda-
rowania - granice jednostek terenowych, o 
których mowa w § 4 ust. 1; 

2) oznaczenia literowe rodzajów podstawowe-
go przeznaczenia terenu, o których mowa w 
§ 4 ust. 2; 

3) oznaczenia elementów ochrony dziedzictwa 
kulturowego: 

a) zasićg strefy ochrony konserwatorskiej - 
zgodnie z § 7 ust. 3; 

b) obiekty zabytkowe objćte ochroną usta-
loną planem - zgodnie z § 7 ust. 4; 

c) zespoły zabudowy objćte ochroną usta-
loną planem - zgodnie z § 7 ust. 5 i 8; 

4) szpalery drzew w ulicach - do zachowania i 
uzupełnienia; 

5) ciągi i lokalne koncentracje towarzyszącej 
zieleni ogólnodostćpnej; 

6) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekra-
czalne; 

7) usytuowanie akcentów architektoniczno – 
urbanistycznych; 

8) posadzki ogólnodostćpnych placów pie-
szych do zaaranşowania; 

9) ogólnodostćpne przejścia piesze w pozio-
mie parterów budynków; 

10) trasy ścieşek rowerowych; 

11) ciągi usługowe w parterach budynków 
mieszkalnych; 

12) oznaczenia wymiarów szerokości ulic; 

13) oznaczenia włączeń ulic do ulic wyşszej 
klasy, dopuszczonych tylko w formie wjazdu 
bramowego. 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu 
niewymienione w ust. 1 mają charakter infor-
macyjny. 
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§ 4.1. W zakresie przeznaczenia terenów w 
planie: 

1) wyznacza sić tereny o takim samym rodzaju 
przeznaczenia i jednakowych zasadach zago-
spodarowania, zwane dalej jednostkami te-
renowymi, których zasićgi wyznaczone sana 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi; 

2) dla poszczególnych jednostek terenowych 
określa sić przeznaczenie podstawowe oraz 
w miarć potrzeby - przeznaczenie dopusz-
czalne wraz z warunkami jego dopuszczenia. 

2. Ustala sić nastćpujące rodzaje podstawo-
wego przeznaczenia terenów: 

1) UA - usługi administracji i słuşb publicznych 
- obejmujące wydzielone tereny obiektów 
administracji państwowej i samorządowej 
oraz słuşb publicznych: policji, straşy poşar-
nej itp. wraz z dojściami, podjazdami, miej-
scami postojowymi, dziedzińcami, budyn-
kami gospodarczymi i garaşowymi oraz 
z zielenią towarzyszącą i zewnćtrznymi 
urządzeniami infrastruktury technicznej; 

2) UO - usługi oświaty - obejmujące wydzielo-
ne tereny obiektów oświaty, wraz z doj-
ściami, podjazdami, miejscami postojowy-
mi, dziedzińcami, boiskami, placami zabaw, 
budynkami gospodarczymi i garaşowymi 
oraz z zielenią towarzyszącą i zewnćtrznymi 
urządzeniami infrastruktury technicznej; 

3) UZ - usługi zdrowia i opieki społecznej - 
obejmujące wydzielone tereny obiektów o 
takiej funkcji, wraz z dojściami, podjazdami, 
miejscami postojowymi, dziedzińcami, bu-
dynkami gospodarczymi i garaşowymi oraz 
z zielenią towarzyszącą i zewnćtrznymi 
urządzeniami infrastruktury technicznej; 

4) UU - usługi - bez przesądzania ich profilu - 
obejmujące tereny obiektów usługowych 
spełniających warunki określone w § 2  
pkt 19, wydzielone lub funkcjonalnie zwią-
zane z tymi obiektami, wraz z dojściami, 
podjazdami, miejscami postojowymi, po-
dwórzami, zielenią towarzyszącą i ze-
wnćtrznymi urządzeniami infrastruktury 
technicznej; 

5) UKK - usługi kultu religijnego - obejmujące 
tereny obiektu kościelnego oraz związanych 
z nim budynków towarzyszących (w tym 
słuşących zamieszkaniu zbiorowemu), wraz 
z ich zapleczem, zielenią ozdobną, ogroda-
mi i zewnćtrznymi urządzeniami infrastruk-
tury technicznej; 

6) MW - zabudowa mieszkaniowa wieloro-
dzinna - obejmująca tereny zagospodaro-
wane w formie osiedli lub zespołów budyn-

ków wielorodzinnych, wraz z ich zaplecza-
mi, do których zalicza sić: dojścia, podjazdy, 
podwórza i zieleń osiedlową oraz urządze-
nia infrastruktury technicznej, drogi we-
wnćtrzne, garaşe i miejsca postojowe; 

7) MN - zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna - obejmująca tereny działek z budyn-
kami jednorodzinnymi, wraz z ich zaple-
czami, do których naleşą: dojścia, podjazdy, 
podwórza, garaşe, budynki gospodarcze, 
wraz z ogrodami przydomowymi i ze-
wnćtrznymi urządzeniami infrastruktury 
technicznej; 

8) MNM - zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna i wielorodzinna z budynkami zawie-
rającymi 3-5 lokali mieszkalnych - obejmu-
jąca tereny działek z budynkami jednoro-
dzinnymi lub małymi budynkami wieloro-
dzinnymi zawierającymi maksymalnie 5 lo-
kali mieszkalnych, wraz z ich zapleczami, do 
których naleşą: dojścia, podjazdy, podwó-
rza, garaşe, budynki gospodarcze, wraz z 
ogrodami przydomowymi i zewnćtrznymi 
urządzeniami infrastruktury technicznej; 

9) IN - obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej - obejmujące tereny obiektów i 
urządzeń technicznych związanych z funk-
cjonowaniem miejskich systemów infra-
struktury technicznej, wraz z podjazdami i 
zielenią towarzyszącą; 

10) KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D, KD-PJ - drogi pu-
bliczne - ulice - obejmujące wyodrćbnione 
liniami rozgraniczającymi pasy terenu prze-
znaczone dla ulic, z określeniem ich klasy: 
KD-G - ulica główna, KD-Z - ulica zbiorcza, 
KD-L - ulica lokalna, KD-D - ulica dojazdo-
wa, KD-PJ - ulica dojazdowa o obnişonych 
parametrach urządzona jako ciąg pieszo-
jezdny (bez wyodrćbnionej jezdni, wzglćd-
nie z jednokierunkową jezdnią i jednym 
chodnikiem); 

11) KP - ogólnodostćpne ciągi piesze wydzielo-
ne liniami rozgraniczającymi. 

3. Ustala sić, şe przeznaczenia terenów ozna-
czone na rysunku planu symbolami UA, UO, UZ, 
IN, KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D i KD-PJ, o których 
mowa w ust. 2 pkt 1-3 i 10-12, stanowią przezna-
czenie pod inwestycje celu publicznego. 

§ 5.1. Ustala sić zachowanie podstawowych 
elementów układu przestrzennego obszaru objć-
tego planem, którymi są: 

1) układ głównych ulic utworzonego na pod-
stawie koncepcji z lat 20-tych ubiegłego wie-
ku: ul. Marymonckiej, Kasprowicza, Schro-
egera i Şeromskiego - w formie promieni wa-
chlarza, z przecznicami w formie odcinków 
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kolejnych pierścieni: ulicami Duracza, Pod-
czaszyńskiego, al. Zjednoczenia, Przybyszew-
skiego, Reymonta - Oczapowskiego; 

2) układ głównych ciągów zieleni publicznej - w 
ulicach Podczaszyńskiego, al. Zjednoczenia i 
Kasprowicza; 

3) struktura zabudowy, którą tworzą ograniczo-
ne głównymi ulicami kwartały z obrzeşną za-
budową wielorodzinną, głównie pierzejową, 
wypełnione regularnymi zespołami zabudo-
wy jednorodzinnej, wzglćdnie kwartały o 
ukształtowanej formie sektorów zabudowy 
wielorodzinnej osiedlowej; 

4) ukształtowanie zmiennego przekroju i wnć-
trza ulicznego ulicy Schroegera jako głównej 
osi kompozycyjnej południowej czćści osie-
dla Stare Bielany; 

5) uformowanie pasa terenów mićdzy al. Zjed-
noczenia a ul. Fontany jako ciągu wolnosto-
jących obiektów usługowych z zielenią towa-
rzyszącą, utrzymującego niski wskaŝnik po-
wierzchni zabudowanej. 

2. Ustala sić generalną zasadć utrzymania 
dotychczasowych gabarytów zabudowy w po-
szczególnych kwartałach, o których mowa w  
ust. 1 pkt 3; dopuszczalne wyjątki od tej zasady 
są określone w przepisach dla konkretnych jed-
nostek terenowych. 

3. Ustala sić obowiązek utrzymania oraz uzu-
pełnienia ciągów zieleni towarzyszącej podsta-
wowemu układowi ulicznemu, w tym zieleni 
wysokiej w formie szpalerów drzew - wyznaczo-
nych na rysunku planu. 

4. Ustala sić rozmieszczenie projektowanych 
akcentów architektoniczno - urbanistycznych w 
miejscach oznaczonych na rysunku planu. 

5. Ustala sić warunki rozmieszczania reklam i 
znaków informacyjno - plastycznych: 

1) na obszarze objćtym planem zakazuje sić 
realizacji reklam i znaków informacyjno-
plastycznych o powierzchni wićkszej niş 3m2, 
przy czym wyłącznie wzdłuş ulic Marymonc-
kiej, Şeromskiego, Reymonta, Podczaszyń-
skiego i Duracza dopuszcza sić powierzchnie 
wićksze, tj. do 8m2; 

2) powierzchni reklam dwustronnych oraz 
zmiennych nie sumuje sić, traktując je jak re-
klamy jednostronne; zakaz ten nie dotyczy 
reklam remontowych; 

3) na obszarze objćtym planem zakazuje sić 
realizacji reklam w formie nośników rekla-
mowych i bannerów, o jakich mowa w § 2 
pkt 25 i 29; 

4) realizacjć reklam i znaków informacyjno-
plastycznych w formie tablicy reklamowej, 
szyldu, szyldu reklamowego, zwiastuna szyl-
du, reklamy świetlnej, reklamy podświetlanej 
i słupa ogłoszeniowego dopuszcza sić przy 
zachowaniu przepisów odrćbnych oraz gdy 
nie jest to sprzeczne z ustaleniami dla kon-
kretnej jednostki terenowej, przy czym ustala 
sić, şe: 

a) sposób umieszczenia reklam i znaków in-
formacyjno - plastycznych musi nawiązy-
wać do elementów istniejącego zagospo-
darowania: osi jezdni, płaszczyzn fasad 
zabudowy, itp.; 

b) odległość reklam i znaków od: 

- znaków drogowych nie moşe być 
mniejsza niş 20m; 

- od innych reklam i znaków nie moşe 
być mniejsza niş 20m; 

- od krawćdzi jezdni nie moşe być mniej-
sza niş 3m; 

- od skrzyşowań ulic nie moşe być 
mniejsza niş 50m; 

c) w odległości mniejszej niş 50m od krawć-
dzi jezdni oraz 200m od skrzyşowania ulic 
nie dopuszcza sić stosowania reklam ze 
zmienną ekspozycją obrazu, których czas 
ekspozycji pojedynczego obrazu byłby 
krótszy niş 10 sekund; 

d) reklamy świetlne i podświetlane nie mogą 
być uciąşliwe dla uşytkowników budynku 
oraz powodować olśnienia przechodniów i 
uşytkowników jezdni; 

e) stosowanie reklamy remontowej jest moş-
liwe tylko w trakcie formalnie prowadzo-
nych robót budowlanych; 

5) nie dopuszcza sić sytuowania reklam i zna-
ków informacyjno - plastycznych: 

a) na pomnikach i miejscach pamićci naro-
dowej oraz w promieniu 20m od nich; 

b) na obiektach wpisanych do rejestrów za-
bytków oraz w promieniu 10m od nich;, 

c) na obiektach bćdących zabytkami, objć-
tymi ochrona ustaloną planem, o których 
mowa w § 7 ust. 4 oraz w promieniu 10m 
od nich; 

d) a pomniku przyrody i w obrćbie jego stre-
fy ochronnej; 

e) na pozostałych drzewach i w odległości 
mniejszej niş 5m od nich; 
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f) na obiektach małej architektury stanowią-
cych ozdobć przestrzeni publicznych (fon-
tanny, rzeŝby itp.); 

g) w pasach dzielących jezdnie;, 

h) na balustradach balkonów i tarasów;, 

i) na latarniach ulicznych;, 

j) na urządzeniach infrastruktury technicznej. 

6. Ustala sić nastćpujące zasady stosowania 
kolorystyki na elewacjach budynków: 

1) przy określaniu kolorystyki w projektach bu-
dowlanych materiałów budowlanych takich 
jak tynki, beton barwiony, materiały cera-
miczne, materiały kamienne, materiały bitu-
miczne, materiały z drewna barwionego, 
ustala sić obowiązek stosowania barw z sys-
temu NCS, o których mowa w pkt 2 - obowią-
zek nie dotyczy materiałów w kolorach dla 
nich naturalnych np. materiałów z alumi-
nium, miedzi, stali nierdzewnej, nie barwio-
nego szkła, drewna, betonu itp.; 

2) na powierzchniach tynkowanych i wykona-
nych z betonu barwionego obowiązuje sto-
sowanie kolorów o odcieniach wg systemu 
NCS, mieszczących sić w przedziale od 0000 
do 2020, czyli maksymalnie do 20% czerni i 
20% chromatyczności; dopuszcza sić stoso-
wanie: czystego koloru białego (oznaczenie 
NCS: S 0500-N), odcieni szarości do 20% 
sczernienia (od S 0100-N do S 2000-N), czy-
stego koloru chromatycznego şółtego (ozna-
czenie Y w kole barw NCS) oraz kolorów z ko-
ła barw NCS w zakresie ćwiartki Y-R (barwa 
şółta z udziałem od 10 do 90% czerwienie, 
czyli od poziomu Y10R do Y90R) i czćści 
ćwiartki G-Y w przedziale od G50Y do G90Y 
(barwa zielona z udziałem şółci od 50 do 
90%); zakazuje sić stosowania kolorów z 
ćwiartki koła barw NCS: R-B (przedział barw 
mićdzy kolorami czerwonym i niebieskim),  
B-G (przedział barw miedzy niebieskim a zie-
lonym) oraz czćści ćwiartki G-Y (przedział 
barw mićdzy zielonym a şółtym, od G10Y do 
G50Y, czyli w zakresie od 10 do 50% udziału 
barwy şółtej w kolorze zielonym), a takşe 
podstawowych czystych kolorów chroma-
tycznych: czerwonego (R), niebieskiego (B)  
i zielonego (G); 

3) dopuszcza sić stosowanie odcieni z przedzia-
łu powyşej 2020, lecz wyłącznie na fragmen-
tach ścian budynku, takich jak pasy cokoło-
we, gzymsy oraz inne ozdobne elementy i de-
tale architektoniczne, nie przekraczających 
20% powierzchni całej elewacji. 

7. Ustala sić, şe cały obszar objćty planem 
nie zalicza sić do obszaru zabudowy śródmiej-
skiej. 

§ 6.1. Ustala sić utrzymanie ciągów zieleni 
ulicznej na obszarze objćtym planem poprzez: 

1) ochronć i rewitalizacjć istniejących ciągów 
zieleni w al. Zjednoczenia i ul. Podczaszyń-
skiego, pełniących rolć głównych powiązań 
przyrodniczych mićdzy obszarami systemu 
przyrodniczego Warszawy; 

2) odtworzenie pasa zieleni mićdzyjezdniowej w 
ul. Kasprowicza; 

3) rewitalizacjć lokalnych koncentracji zieleni 
wzdłuş ul. Schroegera; 

4) uzupełnienie istniejących szpalerów nowymi 
nasadzeniami drzew z gatunku, który przewa-
şającego w danym szpalerze lub z gatunków 
podobnych; 

5) uzupełnienie istniejących pasów zieleni ulicz-
nej o nowe nasadzenia roślinności niskiej, tj. 
krzewów i bylin, szczególnie gatunków mają-
cych zdolność absorpcji zanieczyszczeń. 

2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej wyznacza sić na rysunku planu 
fragmenty terenu funkcjonujące, jako lokalne 
koncentracje zieleni osiedlowej urządzonej, któ-
rych zagospodarowanie ma być realizowane 
zgodnie z rozumieniem § 2 pkt 22. 

3. Ustala sić dla poszczególnych jednostek 
terenowych minimalny procentowy wskaŝnik 
powierzchni biologicznie czynnej, obowiązujący 
w przypadku nowej inwestycji na kaşdej poje-
dynczej działce lub jednostce terenowej - 
wskaŝnik ten jest określony w ramach ustaleń 
szczegółowych w rozdziale 2. 

4. Na rysunku planu oznacza sić istniejący 
pomnik przyrody - dąb szypułkowy - wraz z jego 
strefą ochronną w promieniu 15m od pnia, pod-
legający ochronie na podstawie uchwały nr 
489/XIII/97 Rady Gminy Warszawa - Bielany z 
dnia 13 czerwca 1997r. w sprawie uznania za 
pomniki przyrody niektórych drzew, w której 
określono warunki jego ochrony. 

5. W zakresie ochrony przed hałasem i okre-
ślenia standardu akustycznego terenów ustala 
sić, şe w rozumieniu przepisów ochrony środo-
wiska: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej oraz tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i wielorodzinnej z budynkami 
zawierającymi 3-5 lokali mieszkalnych, ozna-
czone na rysunku planu symbolami MN i 
MNM naleşy traktować jako „tereny przezna-
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czone pod zabudowć mieszkaniową jednoro-
dzinną"; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, oznaczone na rysunku planu symbo-
lem MW naleşy traktować jako „tereny prze-
znaczone pod zabudowć mieszkaniową wie-
lorodzinną"; 

3) tereny usług oświaty oznaczone na rysunku 
planu symbolem UO naleşy traktować jako 
tereny przeznaczone „pod budynki związane 
ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i 
młodzieşy”. 

6. Wzdłuş podstawowych szlaków komunika-
cyjnych: ulicy głównej - ul. Marymonckiej - oraz 
ulic zbiorczych: Şeromskiego, Reymonta i Pod-
czaszyńskiego wskazuje sić na rysunku planu 
orientacyjne zasićgi stref, w których mogą wy-
stąpić przekroczenia dopuszczalnych standar-
dów akustycznych i jakości powietrza. 

7. Ustala sić, şe uciąşliwość powodowana 
emisją gazów i pyłów oraz uciąşliwość aku-
styczna bćdąca skutkiem działalności obiektów 
usługowych i usługowo – produkcyjnych musi 
zamykać sić w granicach działek tych obiektów. 

§ 7.1. Nastćpujące obiekty są wpisane do re-
jestru zabytków: 

1) budynek mieszkalny - willa przy ul. Daniłow-
skiego 45, zrealizowany ok. 1937r. wg projek-
tu arch. Macieja Nowickiego w stylu skrajne-
go funkcjonalizmu (nr rej. 998 z 31.05.1981r.); 

2) budynek Domu Dziecka „Nasz Dom” im. Ma-
ryny Falskiej, al. Zjednoczenia 34, wzniesiony 
w latach 1927-30 wg projektu Zygmunta Ta-
rasina, wraz z terenem posesji (decyzja nr 
351/2008 z dnia 28.03.2008r.); 

3) latarnie gazowe z początków XX-wieku, znaj-
dujące sić ulicach: Cegłowskiej, Płatniczej, 
Granowskiej i Szaflarskiej (wpisane do reje-
stru zabytków ruchomych nr B-1209 z dn. 
16.12.1982r., którym objćto wszystkie ówcze-
śnie działające warszawskie latarnie gazowe); 

4) dwa drobne obiekty kultu religijnego: figura 
Matki Boskiej znajdująca sić w sąsiedztwie 
nieruchomości przy ul. Płatniczej 49 i 51 oraz 
figura Chrystusa Zmartwychwstałego przy 
skrzyşowaniu ul. Şeromskiego i ul. Płatniczej 
(wpisane do rejestru zabytków ruchomych w 
2002 roku). 

2. Zabytki, o których mowa w ust. 1, podlega-
ją ochronie na podstawie przepisów odrćbnych 
o ochronie zabytków, a wszelkie prace i działa-
nia przy zabytku i w jego otoczeniu wymagają 
pozwolenia właściwego Konserwatora Zabyt-
ków. 

3. Ustala sić strefć ochrony konserwatorskiej 
układu urbanistycznego, powstałego na pod-
stawie opracowanej w 1924r. koncepcji nowej 
dzielnicy mieszkaniowej Bielany opartej na idei 
miasta-ogrodu, oznaczoną na rysunku planu; 
elementami tego układu, które podlegają ochro-
nie wykluczającej ich istotne zmiany są: 

- układ głównych ciągów ulicznych: ul. Mary-
monckiej, Kasprowicza, Schroegera i Şerom-
skiego - w formie promieni wachlarza, z prze-
cznicami w formie odcinków kolejnych pier-
ścieni: ulicami Duracza, Podczaszyńskiego, al. 
Zjednoczenia, Przybyszewskiego i Reymonta 
- Oczapowskiego; 

- układ głównych ciągów zieleni towarzyszącej 
ulicom: Podczaszyńskiego, al. Zjednoczenia i 
Kasprowicza oraz Przybyszewskiego i Schro-
egera; 

- struktura zespołów zabudowy tworzących 
ograniczone ulicami kwartały z obrzeşną za-
budową wielorodzinną, głównie pierzejową, 
wypełnione regularnymi zespołami zabudo-
wy jednorodzinnej oraz kwartały o ukształto-
wanej formie sektorów zabudowy wieloro-
dzinnej osiedlowej. 

4. Ustala sić ochronć budynków zabytkowych 
nie wpisanych do rejestru, dla których obowią-
zuje: 

1) ochrona budynków o wartości historycznej i 
kulturowej, oznaczonych na rysunku planu, 
obejmująca ich funkcjć, formć architekto-
niczną, strefć wysokości zabudowy, kształt 
dachów, linić zabudowy od ulicy i układ bu-
dynków na działce, nastćpuje poprzez ustale-
nia planu stanowiące odpowiednie przepisy 
szczegółowe dla poszczególnych jednostek 
terenowych; 

2) wszelkie prace przy budynkach, o których 
mowa w pkt 1, związane z przebudową, mo-
dernizacją, w tym dociepleniem oraz remon-
tami, muszą być przeprowadzane w taki spo-
sób, aby obiekt nie zatracił cech świadczą-
cych o jego wartościach zabytkowych, tj. przy 
zachowaniu podobnych do oryginalnych 
(pierwotnych) zasad i proporcji podziału bry-
ły budynku, kompozycji elewacji, podobnych 
detali oraz przy uşyciu tradycyjnych materia-
łów dostosowanych do elementów oryginal-
nych obiektu; 

3) w zakresie działań, o których mowa w pkt 2, 
jeśli wymagają pozwolenia na budowć, or-
gan administracji architektomczno - budow-
lanej podejmuje decyzjć w uzgodnieniu z 
właściwym Konserwatorem Zabytków; 
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4) jeşeli ze wzglćdu na stan techniczny koniecz-

na jest rozbiórka obiektu objćtego ochroną, 
decyzja o rozbiórce wymaga uzgodnienia z 
właściwym Konserwatorem Zabytków, z tym 
şe warunkiem rozbiórki moşe być uprzednie 
wykonanie karty ewidencyjnej lub inwentary-
zacji zabytku, przekazywanej do archiwum 
Konserwatora Zabytków. 

5. Ustala sić ochronć konserwatorską histo-
rycznych zespołów zabudowy wyróşniających 
sić jednorodnością układu architektonicznego i 
czasu ich powstania, grupujących budynki objć-
te ochroną, o których mowa w ust. 4; są to: 

1) cztery zespoły zabudowy jednorodzinnej 
szeregowej spółdzielni mieszkaniowych z 
lat 1927-30, zrealizowane w formie zamknić-
tych ciągów segmentów: 

a) zespół spółdzielni „Zdobycz Robotnicza” 
składający sić z pićciu ciągów podwój-
nych (bliŝniaczych) przy ul. Płatniczej i ul. 
Kleczewskiej mićdzy ulicami Schroegera 
i Kasprowicza oraz dwóch ciągów poje-
dynczych przy ul. Kasprowicza i przy  
PI. Konfederacji; 

b) zespół spółdzielni „Zdobycz Robotnicza” 
obejmujący jeden ciąg segmentów przy 
ul. Kasprowicza mićdzy ul. Przybyszew-
skiego i ul. Oczapowskiego; 

c) zespół spółdzielni „Siedziba Robotnicza” 
składający sić z jednego ciągu podwój-
nego przy ul. Płatniczej i dwóch ciągów 
pojedynczych przy ul. Daniłowskiego  
i ul. Şeromskiego; 

2) zespół czterech budynków wielorodzinnych 
spółdzielni „Zdobycz Robotnicza” z począt-
ku lat 30-tych XX-wieku przy ul. Przyby-
szewskiego (przedzielonych budynkami 
powojennymi); 

3) zgrupowanie sześciu budynków wolnosto-
jących o podwyşszonym standardzie spół-
dzielni „Zdobycz Robotnicza” z końca lat 
20-tych XX-wieku: trzech podobnych zreali-
zowanych w formie dworków - dwóch przy 
ul. Kasprowicza i jednego przy ul. Lipińskiej 
oraz trzech podobnych w formie duşych wil-
li - dwóch przy ul. Lipińskiej i jednego 
osobnego przy ul. Płatniczej; budynki te 
tworzą jeden zespół wraz z trzema innymi 
budynkami z lat 30-tych XX-wieku, takşe ob-
jćtymi ewidencją zabytków; 

4) zespół zabudowy jednorodzinnej bliŝniaczej 
spółdzielni Zakładów Amunicyjnych „Po-
cisk” przy ul. Płatniczej mićdzy ulicami 
Schroegera i Şeromskiego z końca lat  
20-tych XX-wieku, zrealizowany w formie 
dwusegmentowych dworków; 

5) zespół zabudowy wielorodzinnej szerego-
wej przy ul. Schroegera z początku lat  
30-tych XX-wieku, rozpoczćty przez spół-
dzielnić „Zdobycz Robotnicza”, póŝniej 
przekształcony w domy czynszowe, zapro-
jektowany na rzucie w kształcie litery „C” z 
rozbudowanymi segmentami skrajnymi; 

6) zespół zabudowy jednorodzinnej szerego-
wej spółdzielni „Tanie Własne Domki”, z 
początku lat 30-tych XX-wieku, zrealizowane 
w formie zamknićtego ciągu segmentów 
przy ul. Kleczewskiej na południe od ul. Şe-
romskiego; 

7) zespół zabudowy jednorodzinnej szerego-
wej „Spółdzielni STOR” przy ul. Daniłow-
skiego z początku lat 30-tych XX-wieku, zre-
alizowany w formie ciągu segmentów; 

8) dwa zespoły budynków jednorodzinnych 
wolnostojących spółdzielni ZZK „Związko-
wiec”, zrealizowanych z materiałów drew-
nopochodnych wg projektu arch. Romualda 
Millera z wystawy „Tani Dom Własny” w 
pierwszej połowie lat 30-tych XX-wieku: 

a) rząd pićciu domów na regularnych dział-
kach wzdłuş ul. Grćbałowskiej; 

b) grupa sześciu domów na regularnych dział-
kach mićdzy ul. Barcicką i ul. Szaflarską; 

9) zespół budynków jednorodzinnych wolno-
stojących na regularnych działkach wzdłuş 
ul. Cegłowskiej, realizowanych wg tego 
samego prototypu w drugiej połowie lat  
30-tych XX-wieku; 

10) „Osiedle Bankowe” I mićdzy ul. Mary-
moncką, ul. Podczaszyńskiego, al. Zjedno-
czenia i ul. Kasprowicza - zespół zabudowy 
jednorodzinnej bliŝniaczej i wolnostojącej 
realizowanej przy pomocy kredytów BGK 
na terenach rozparcelowanych przez władze 
miejskie w drugiej połowie lat 30-tych  
XX-wieku; 

11) „Osiedle Bankowe” II mićdzy ul. Kasprowi-
cza, ul. Podczaszyńskiego, ul. Şeromskiego, 
ul. Lisowską, ul. Schroegera i ul. Fontany - 
zespół zabudowy jednorodzinnej głównie 
szeregowej i bliŝniaczej, realizowanej przy 
pomocy kredytów BGK na terenach rozpar-
celowanych przez władze miejskie w drugiej 
połowie lat 30-tych XX-wieku według jedno-
litego planu zagospodarowania. 

6. Wymagania szczególne dotyczące form i 
zakresu ochrony zespołów, o których mowa w 
ust. 5, są zawarte w przepisach szczegółowych 
dla poszczególnych jednostek terenowych. 
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7. Ustala sić ochronć ukształtowania wnćtrz 
przestrzeni ulicznych: 

1) al. Zjednoczenia, ul. Kasprowicza, ul. Podcza-
szyńskiego i ul. Przybyszewskiego - z towa-
rzyszącymi pasami zieleni; 

2) ul. Schroegera, jako wewnćtrznej osi kompo-
zycyjnej południowej czćści historycznej 
dzielnicy Bielany, z PI. Konfederacji utworzo-
nym, jako lokalne forum oraz szeregiem na-
łoşonych na tć oś mniejszych placyków i 
skwerów; 

3) lokalnych ciągów ulicznych z zabytkowymi 
latarniami gazowymi: ul. Płatniczej, ul. Sza-
flarskiej, ul. Cegłowskiej i ul. Granowskiej 
oraz odcinka ul. Zuga - od ul. Granowskiej do 
al. Zjednoczenia; 

4) ustala sić şe ochrona ukształtowania wnćtrza 
ulicy ma polegać na: 

a) utrzymaniu dotychczasowej linii zabudo-
wy, 

b) zachowaniu ukształtowania istniejących 
skwerków przyulicznych oraz ich rewitali-
zacji, 

c) zachowaniu i uzupełnieniu, wzglćdnie od-
tworzeniu szpalerów drzew, 

d) dostosowaniu oświetlenia ulicznego do 
skali i charakteru zabudowy, w tym utrzy-
maniu lub instalowaniu nowych latarni 
wyłącznie o formach tradycyjnych, 

e) wprowadzeniu ograniczeń dla reklam na-
ściennych - tylko do kondygnacji partero-
wej budynków, a dla innych ograniczenie 
powierzchni ekspozycyjnej do 3m2. 

8. Ustala sić ochronć zespołów zabudowy 
wielorodzinnej stanowiących dobro kultury 
współczesnej, wchodzących w skład osiedli 
„Bielany I” i „Bielany II”: 

1) zespoły zabudowy mićdzy ulicami Şerom-
skiego, Reymonta, Schroegera i Przybyszew-
skiego; 

2) zespołu zabudowy mićdzy ulicami Schroege-
ra, Oczapowskiego, Kasprowicza i Przyby-
szewskiego; 

3) ciągu zabudowy wzdłuş al. Zjednoczenia po 
stronie nieparzystej mićdzy ulicami Şerom-
skiego i Cegłowską; 

4) ciągu zabudowy wzdłuş ul. Kasprowicza mić-
dzy ulicą Podczaszyńskiego i al. Zjednocze-
nia; 

5) kwartału zabudowy mićdzy ulicami Şerom-
skiego, Podczaszyńskiego, Kasprowicza i ist-
niejącym parkingiem przy ul. Duracza; 

6) kwartału zabudowy mićdzy ulicami Kaspro-
wicza, Podczaszyńskiego, Marymoncką i Du-
racza; 

przy czym zasady ochrony tych zespołów są 
określone w ustaleniach szczegółowych dla 
odpowiednich jednostek terenowych. 

§ 8.1. Ustala sić, şe na obszarze objćtym pla-
nem przestrzeniami publicznymi są: 

1) tereny znajdujące sić w liniach rozgraniczają-
cych ulic i ciągów pieszo - jezdnych oraz cią-
gów pieszych; 

2) za przestrzenie publiczne uznaje sić równieş 
niewydzielone czćści działek przed niektóry-
mi innymi obiektami usługowymi, jeśli pro-
wadzona w nich działalność usługowa ma 
charakter ogólnodostćpny oraz wnćtrza osie-
dlowe z lokalnymi koncentracjami zieleni 
ogólnodostćpnej towarzyszącej. 

2. W przestrzeniach publicznych: 

1) dopuszcza sić sytuowanie małych obiektów 
handlowych i gastronomicznych odpowiada-
jących warunkom, o jakich mowa w § 2  
pkt 23 oraz obiektów małej architektury; 

2) w rejonie skrzyşowania ulic (odpowiadają-
cym definicji z § 2 pkt 36) nie moşe być wić-
cej niş dwa małe obiekty handlowe i gastro-
nomiczne, a w rejonie duşego skrzyşowania 
(odpowiadającym definicji j.w.) - nie wićcej 
niş cztery w/w obiekty, przy czym w przypad-
ku nowej realizacji lub wymiany takiego 
obiektu konieczne jest dostosowanie jego 
formy i wystroju architektonicznego do ist-
niejących juş obiektów w tym samym rejonie 
skrzyşowania; 

3) istniejące obiekty usługowe i handlowe nie 
odpowiadające warunkom, o jakich mowa w 
§ 2 pkt 23 lub warunkom, o których mowa w 
pkt 2, naleşy traktować jako formy tymcza-
sowe, tj. obiekty nie nadające sić do trwałej 
adaptacji; 

4) dopuszcza sić sytuowanie niezbćdnych na-
ziemnych urządzeń i obiektów infrastruktury 
technicznej, nie bćdących budynkami, jeśli 
powierzchnia zajmowana przez ten obiekt nie 
przekracza 5m2; 

5) lokalizacja obiektów, o których mowa w pkt 1 
i urządzeń infrastruktury technicznej nie mo-
şe spowodować utrudnień w komunikacji 
pieszej i rowerowej oraz ograniczenia wi-
doczności na skrzyşowaniach i przesłaniania 
znaków i sygnalizatorów drogowych; 

6) warunki realizacji reklam i znaków informa-
cyjno - plastycznych w przestrzeniach pu-
blicznych są określone w § 5 ust. 5. 
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3. Ustala sić obowiązek kompleksowej aran-
şacji posadzek, małej architektury oraz kompo-
zycji zieleni towarzyszącej w miejscach, w któ-
rych bćdzie koncentrować sić ruch pieszy. 

4. Ustala sić nakaz dostosowania przestrzeni 
publicznych do potrzeb osób niepełnospraw-
nych poprzez: 

1) obnişenie do poziomu jezdni lub poziomu 
terenu krawćşnika jezdni i obrzeşa chodnika 
na szerokości min. 1,5m, w sposób umoşli-
wiający zjazd i wjazd osobie poruszającej sić 
na wózku; 

2) wprowadzenie w jezdni nawierzchni antypo-
ślizgowej w rejonach przejść dla pieszych; 

3) wprowadzenie pasa nawierzchni o wyróşnia-
jącej sić fakturze, wyczuwalnej dla osób z 
dysfunkcją wzroku na chodnikach przed kra-
wćşnikami opuszczonymi do poziomu jezdni; 

4) wyposaşenie w sygnalizacjć dŝwićkową 
przejść z sygnalizacją świetlną; 

5) dostosowanie mebli ulicznych: ławek, kio-
sków, wiat, tablic i słupów informacyjnych do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, przy czym 
lokalizacja tych urządzeń nie powinna koli-
dować z pasami dla ruchu pieszego; miejsca 
do wypoczynku (ławki) naleşy lokalizować 
przy przystankach autobusowych oraz przy 
chodnikach, obok ławki naleşy przewidzieć 
miejsce do zatrzymania sić osoby poruszają-
cej sić na wózku; 

6) lokalizowanie małej architektury: latarni, ła-
wek, wiat, tablic, słupów informacyjnych i re-
klamowych, ewentualnie tymczasowych 
ogródków kawiarnianych i ich ogrodzeń oraz 
znaków drogowych nie moşe kolidować z ru-
chem pieszym i ma zapewnić przejazd dla 
wózka inwalidzkiego; 

7) wyraŝne oznakowanie przystanków komuni-
kacji publicznej i wyposaşenie ich w informa-
cjć o rozkładzie jazdy dostosowaną do osób 
słabo widzących oraz umieszczoną na wyso-
kości dostćpnej dla osób poruszających sić 
na wózkach; 

8) stosowanie krawćşników opuszczonych w 
miejscach postojowych wskazanych dla osób 
niepełnosprawnych w liniach rozgraniczają-
cych ulic. 

5. Ustala sić nastćpujące zasady realizacji 
ogrodzeń od strony przestrzeni publicznych: 

1) ogrodzenie naleşy realizować w liniach roz-
graniczających ustalonych w planie, przy 
czym dopuszcza sić miejscowe wycofanie 
ogrodzenia w głąb terenu działki w przypad-
ku konieczności ominićcia istniejących prze-

szkód w postaci drzew, urządzeń infrastruktu-
ry technicznej oraz w miejscach sytuowania 
bram wjazdowych; 

2) zasadć, şe w przypadku konieczności wymia-
ny lub zamiaru remontu kapitalnego istnieją-
cych ogrodzeń murowanych bćdą one zastć-
powane ogrodzeniami aşurowymi; 

3) ustala sić nastćpujące warunki, które muszą 
być zachowane przy realizacji ogrodzeń: 

a) maksymalna wysokość ogrodzenia nie 
moşe przekraczać 1,6m od poziomu tere-
nu, przy czym dopuszcza sić zachowanie 
istniejących wyşszych ogrodzeń, o ile nie 
zagraşa to bezpieczeństwu ruchu, 

b) dopuszcza sić realizacjć ogrodzeń wyş-
szych niş w/w 1,6m od poziomu terenu, 
ale wyłącznie na zasadzie dostosowania 
wysokości do wysokości ogrodzenia bez-
pośrednio sąsiadującej posesji, o ile nie 
zagraşa to bezpieczeństwu ruchu, 

c) powyşej 0,5m od poziomu terenu dopusz-
cza sić wyłącznie ogrodzenie aşurowe z 
siatki lub innych elementów metalowych, 
którego co najmniej 25% powierzchni sta-
nowią prześwity lub otwory; 

d) odległość ogrodzenia od istniejącego ga-
zociągu nie moşe być mniejsza niş 0,5m. 

6. Na jezdniach, chodnikach i osiedlowych 
wjazdach bramowych ustala sić zakaz stosowa-
nia drobnogabarytowych kostek betonowych, 
poza imitującymi kamień naturalny. 

7. W przypadku realizacji posadzki ciągu pie-
szo-jezdnego z wyodrćbnionym pasem dla pie-
szych naleşy zróşnicować nawierzchnić pieszą i 
jezdną pod wzglćdem kolorystyki i wielkości 
elementów posadzki. 

§ 9.1. Ustala sić, şe w niniejszym planie zasa-
dy kształtowania zabudowy i sposób zagospo-
darowania terenu są określone przede wszyst-
kim poprzez nastćpujące parametry i wskaŝniki: 

1) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekra-
czalne,; 

2) maksymalna wysokość zabudowy,; 

3) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej, maksymalny wskaŝnik powierzchni 
zabudowanej lub maksymalna powierzchnia 
zabudowana - dla terenów zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej 
zawierającej nie wićcej niş 5 lokali mieszkal-
nych; 

4) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy i minimalny wskaŝnik powierzchni bio-
logicznie czynnej - dla terenów zabudowy 
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mieszkaniowej wielorodzinnej i dla terenów 
usług. 

2. Przyjmuje sić nastćpujące zasady dotyczą-
ce ustalania obowiązującej lub nieprzekraczalnej 
linii zabudowy dla budynków nowo wznoszo-
nych, rozbudowywanych lub odtwarzanych: 

1) obowiązującą linić zabudowy ustala sić i wy-
znacza na rysunku planu w celu utrzymania 
wyraŝnej pierzei zabudowy na określonych 
odcinkach ulic; 

2) poza sytuacjami, o których mowa w pkt. 1, od 
strony ulic ustala sić nieprzekraczalną linić 
zabudowy, wyznaczoną na rysunku planu; 

3) nieprzekraczalną linić zabudowy wyznacza 
sić na rysunku planu równieş w przypadkach 
uzasadnionych potrzebą odpowiedniego od-
sunićcia zabudowy od określonego elementu 
przestrzennego, ustalenia zasićgu moşliwej 
rozbudowy istniejących budynków lub pod-
kreślenia - w przypadku obiektów zabytko-
wych - braku moşliwości takiej rozbudowy; 

4) od strony ulic urządzonych jako pieszo-
jezdne, przy których linia zabudowy nie zo-
stała wyznaczona na rysunku planu, nieprze-
kraczalną linić zabudowy ustala sić w odle-
głości 4m od granicy działki z danym cią-
giem; 

5) linie zabudowy wyznacza sić na rysunku pla-
nu z pominićciem róşnic wynikających z gru-
bości warstw nowego ocieplenia budynków; 

6) linie zabudowy nie odnoszą sić do: 

a) podziemnych czćści budynków, 

b) innych budowli podziemnych, które nie 
wystają ponad poziom terenu, np. stacji 
metra, parkingów podziemnych, przejść i 
pasaşy podziemnych; 

7) dopuszcza sić moşliwość zachowania i prze-
budowy istniejących budynków usytuowa-
nych niezgodnie z wyznaczonymi liniami za-
budowy, o ile przepisy dla konkretnej jed-
nostki terenowej nie stanowią inaczej. 

3. W obrćbie jednostek terenowych przezna-
czonych pod zabudowć mieszkaniową: 

1) ustala sić zakaz realizacji nowych budynków 
mieszkalnych sytuowanych w drugim rzćdzie 
od ulicy, tj. oddzielonych od ulicy innym bu-
dynkiem mieszkalnym; 

2) ustala sić, şe w przypadku wymiany istnieją-
cego budynku dopuszcza sić realizacjć no-
wego budynku o powierzchni zabudowy sta-
nowiącej nie wićcej niş 160% powierzchni 
zabudowy budynku podlegającego wymia-
nie, chyba şe w przepisach szczegółowych w 

rozdziale 2 dla konkretnej jednostki terenowej 
ustalono inaczej; 

3) ustala sić zakaz zmiany istniejącego układu 
działek prowadzącej do wydzielania, nowych 
działek z przeznaczeniem pod zabudowć oraz 
łączenia działek w celu budowy jednego bu-
dynku na powstałej w ten sposób działce; za-
kazy nie dotyczą jedynie sytuacji, gdy prze-
kształcenia stanowią odtworzenie historycz-
nych parceli. 

4. W przypadku niezbćdnej ze wzglćdów 
technicznych przebudowy budynku istniejącego, 
którego wysokość przekracza ustaloną w planie 
wysokość zabudowy lub w wyniku tej przebu-
dowy musiała by j ą przekroczyć, dopuszcza sić 
moşliwość podwyşszenia tego budynku o nie 
wićcej niş 0,5m. 

5. Dopuszcza sić przebudowć i nadbudowć 
istniejących budynków mieszkalnych i usługo-
wych usytuowanych bezpośrednio przy granicy 
działki lub w odległości mniejszej niş 3 m od tej 
granicy niezgodnie z przepisami Prawa Budow-
lanego, o ile przepisy dla konkretnej jednostki 
terenowej nie stanowią inaczej. 

6. Ustala sić zasadć, şe zakazy rozbudowy 
budynków dla poszczególnych jednostek tere-
nowych nie odnoszą sić do podziemnych czćści 
tych budynków. 

7. Ustala sić zasadć, şe prace remontowe i 
modernizacyjne, szczególnie docieplenia, przy 
budynkach nie bćdących wyłącznie budynkami 
gospodarczymi, garaşowymi lub technicznymi, 
muszą być prowadzone w sposób moşliwe naj-
bardziej zachowujący pierwotne proporcje bryły 
oraz kompozycje elewacji, w tym jej rysunek 
zaakcentowany róşnicami uşytych materiałów 
elewacyjnych (np. róşnymi rodzajami cegieł w 
budynkach wielorodzinnych osiedli Bielany I i II). 

8. W stosunku do obiektów budowlanych sy-
tuowanych w odległości do 40m od skrajnej 
ściany tunelu i stacji metra ustala sić obowiązek 
ich realizacji w sposób minimalizujący wpływ 
drgań mechanicznych wywoływanych przez 
metro na te obiekty. 

§ 10.1. Nastćpujące ulice pełnią funkcje po-
nadlokalne w stosunku do obszaru objćtego 
planem oraz stanowią równocześnie podstawo-
we elementy układu ulicznego tego obszaru: 

1) ul. Marymoncka, o klasie ulicy głównej, 
oznaczona na rysunku planu symbolem  
KD-G, przebiegająca po obrzeşu obszaru ob-
jćtego planem (południowo-zachodnia linia 
rozgraniczająca ulicy stanowi jego granicć 
północno-wschodnią); 
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2) ul. Kasprowicza, o klasie ulicy zbiorczej, 

oznaczona na rysunku planu symbolem  
1 KD-Z; 

3) ul. Şeromskiego, o klasie ulicy zbiorczej, 
oznaczona na rysunku planu symbolem  
2 KD-Z; 

4) ul. Podczaszyńskiego, o klasie ulicy zbiorczej, 
oznaczona na rysunku planu symbolem  
3 KD-Z,; 

5) ul. Reymonta, o klasie ulicy zbiorczej, ozna-
czona na rysunku planu symbolem KD-Z, 
przebiegająca po obrzeşu obszaru objćtego 
planem (wschodnia linia rozgraniczająca uli-
cy stanowi czćść jego granicy zachodniej),; 

6) ul. Duracza, o klasie ulicy zbiorczej, oznaczo-
na na rysunku planu symbolem KD-Z prze-
biegająca po obrzeşu obszaru objćtego pla-
nem (wićksza czćść zachodniej linii rozgrani-
czającej ulicy stanowi jego granicć wschod-
nią). 

2. Dla ulic, o których mowa w ust. 1: 

1) ustala sić powiązania głównego ciągu ponad-
lokalnego - ul. Marymonckiej (KD-G) z ukła-
dem obsługującym obszar objćty planem wy-
łącznie poprzez skrzyşowania z ulicami: Dura-
cza (poza obszarem planu), Podczaszyńskie-
go, al. Zjednoczenia i Twardowską; 

2) ustala sić zakaz realizacji nowych zjazdów na 
tereny przyległego zainwestowania z ulic: 
głównej - Marymonckiej oraz zbiorczych - Ka-
sprowicza, Şeromskiego, Podczaszyńskiego i 
Reymonta. 

3. Układ uliczny dla obsługi obszaru objćtego 
planem, oprócz ulic, o których mowa w ust. 1, 
opiera sić na nastćpujących waşniejszych uli-
cach: 

1) ul. Schroegera, o klasie ulicy lokalnej, ozna-
czona na rysunku planu symbolem 4 KD-L; 

2) al. Zjednoczenia, o klasie ulicy lokalnej, ozna-
czona na rysunku planu symbolem 5 KD-L, 
zapewniająca równieş niektóre powiązania 
ponadlokalne; 

3) ul. Przybyszewskiego, o klasie ulicy lokalnej, 
oznaczona na rysunku planu symbolem  
6 KD-L; 

4) ul. Makuszyńskiego, o klasie ulicy lokalnej, 
oznaczona na rysunku planu symbolem  
7 KD-L. 

4. Dla obsługi zainwestowania na obszarze 
objćtym planem ustala sić układ ulic dojazdo-
wych, wyznaczonych na rysunku planu. 

 

5. Ustala sić zachowanie tunelu metra wzdłuş 
ul. Kasprowicza pod pasem dzielącym jezdnie 
oraz stacji metra Słodowiec przy ul. Duracza  
i stacji Stare Bielany mićdzy skrzyşowaniami z 
al. Zjednoczenia i ul. Kleczewską. 

6. W zakresie urządzania parkingów ustala sić 
nastćpujące warunki realizacji i wskaŝniki miejsc 
parkingowych dla obiektów nowo wznoszonych 
(z wyłączeniem takich które stanowią odtworze-
nie w tych samych gabarytach budynków likwi-
dowanych), rozbudowywanych oraz obiektów, 
w których nastćpuje zmiana sposobu uşytkowa-
nia: 

1) ustala sić obowiązek zapewnienia realizacji 
odpowiedniej ilości miejsc parkingowych na 
terenie objćtym inwestycją, lub na innym te-
renie, którym dysponuje inwestor, o ile odle-
głość od ternu inwestycji wynosi nie wićcej 
niş 100m; 

2) ilość miejsc do parkowania dla poszczegól-
nych rodzajów obiektów nie moşe być mniej-
sza od nişej podanych wielkości wskaŝnika 
miejsc parkingowych: 

 dla zabudowy mieszkaniowej - 1 stanowi-
sko / 1 lokal mieszkalny, z tym şe w bu-
dynkach wielorodzinnych - 1 stanowisko / 
80m2 powierzchni uşytkowej mieszkania; 

 dla obiektów i lokali handlowych (skle-
pów): 

 o powierzchni sprzedaşy do 400m2 -  
30 stanowisk / 1000m2, ale nie mniej niş 
2 stanowiska /1 lokal, 

 o powierzchni sprzedaşy 400÷1000m2 - 
30 stanowisk / 1000m2; 

 o powierzchni sprzedaşy ponad 1000m2 
- 40 stanowisk / 1000m2; 

 dla lokali gastronomicznych - 10 stano-
wisk / 100m2 powierzchni sal konsump-
cyjnych; 

 dla obiektów biurowych - 25 stanowisk / 
1000m2 powierzchni uşytkowej; 

 dla obiektów oświaty - 45 stanowisk / 100 
zatrudnionych; 

 dla obiektów słuşby zdrowia - 20 stano-
wisk / 1000m2 powierzchni uşytkowej oraz 
3 stanowiska / gabinet 

 dla obiektów kultury - 20 stanowisk / 100 
uşytkowników jednoczesnych; 

3) dopuszcza sić realizacjć grupowych parkin-
gów podziemnych na terenach, na których 
nie jest to sprzeczne z innymi ustaleniami 
planu; 
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4) inwestorzy obiektów i zakładów usługowych 

mają obowiązek uwzglćdniać potrzeby par-
kingowe rowerzystów na terenie objćtym in-
westycją - w proporcji 1 miejsce dla roweru 
na 5 wymaganych miejsc parkingowych dla 
samochodów. 

7. Ustala sić dostosowanie nastćpujących 
ulic do publicznego transportu ulicznego: Ka-
sprowicza, Şeromskiego, Podczaszyńskiego, 
Przybyszewskiego i al. Zjednoczenia. 

8. W zakresie komunikacji rowerowej: 

1) ustala sić prowadzenie ścieşek rowerowych 
dwukierunkowych, wyznaczonych na rysunku 
planu symbolem graficznym, w liniach roz-
graniczających ulic: Podczaszyńskiego, Ka-
sprowicza, al. Zjednoczenia i Şeromskiego.; 

2) ustala sić minimalną szerokość ścieşki rowe-
rowej - 2m.; 

3) w przypadku przecićcia ścieşek rowerowych 
przez wjazdy bramowe ustala sić prymat na-
wierzchni ścieşki nad nawierzchnią wjazdu 
bramowego. 

§ 11.1. Ustala sić zasadć obsługi istniejącego 
i nowego zainwestowania z miejskich systemów 
infrastruktury technicznej. 

2. Ustala sić: 

1) utrzymanie zasady prowadzenia przewodów i 
sytuowania urządzeń podstawowej sieci in-
frastruktury technicznej w terenach ulic; 

2) dopuszcza sić odstćpstwo od zasady, o której 
mowa w pkt 1, w przypadku braku warunków 
dla realizacji danego przewodu lub urządze-
nia zgodnej z przepisami odrćbnymi; 

3) dopuszcza sić, bez konieczności zmiany pla-
nu, przebudowć istniejących urządzeń i sieci 
infrastruktury technicznej w przypadku ich 
kolizji z planowanym zagospodarowaniem 
terenu. 

3. W zakresie zaopatrzenia w wodć: 

1) ustala sić zaopatrzenie w wodć z miejskiej 
sieci, zasilanej z wodociągu północnego, po-
przez magistrale wodociągowe i główne 
przewody uliczne tworzące lokalne układy 
pierścieniowe; 

2) ustala sić, şe zaopatrzenie w wodć obszaru 
objćtego planem zapewniają istniejące głów-
ne przewody wodociągowe w ul. Podcza-
szyńskiego, ul. Marymonckiej i w ciągu ulic 
Kasprowicza - Oczapowskiego; 

3) istniejąca sieć wodociągowa zapewnia pełne 
pokrycie zaopatrzenia wody dla zabudowy 
istniejącej i nowej moşliwej do realizacji 
zgodnie z warunkami ustalonymi w planie; 

4) dopuszcza sić, wyłącznie na potrzeby ogól-
nodostćpnych punktów czerpalnych, wyko-
rzystywanie ujćć wód podziemnych z utwo-
rów oligoceńskich. 

4. W zakresie odprowadzania ścieków: 

1) ustala sić skanalizowanie obszaru objćtego 
planem do miejskiej sieci kanalizacyjnej 
ogólnospławnej; 

2) ustala sić odprowadzanie ścieków w syste-
mie grawitacyjno-pompowym; 

3) ustala sić, şe odbiornikiem ścieków z obszaru 
objćtego planem jest kolektor centralny w ul. 
Marymonckiej, za pośrednictwem kolektora 
JPW kI. IV biegnącego w ul. Podczaszyńskie-
go po jej stronie zachodniej na odcinku od ul. 
Schroegera do ul. Marymonckiej, z którym 
połączony jest układ kolektorów JPW klas III, 
II i I; 

4) istniejąca sieć kanalizacyjna jest w stanie 
zapewnić odprowadzenie ścieków sanitar-
nych i wód opadowych ze wszystkich tere-
nów zabudowy istniejącej i nowej moşliwej 
do realizacji zgodnie z warunkami ustalonymi 
w planie; 

5) na obszarze objćtym planem zakazuje sić 
realizacji zbiorników bezodpływowych na 
nieczystości ciekłe (szamb szczelnych) oraz 
innych indywidualnych urządzeń odprowa-
dzania ścieków sanitarnych; 

6) wody opadowe i roztopowe pochodzące z 
dachów, tarasów, terenów zieleni i dojść pie-
szych naleşy w pierwszej kolejności zago-
spodarować w miejscu ich powstania w ob-
rćbie własnej działki, z odprowadzeniem na 
własny teren nieutwardzony - do gruntu; 

7) wody opadowe i roztopowe z powierzchni 
utwardzonych i zanieczyszczonych mogą być 
odprowadzane do sieci kanalizacji ogólno-
spławnej z zachowaniem przepisów odrćb-
nych dotyczących czystości wód odprowa-
dzanych, po uzgodnieniu z eksploatatorem 
sieci. 

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

1) ustala sić zaopatrzenie zainwestowania na 
obszarze objćtym planem w gaz przewodowy 
średniego ciśnienia CN do 0,5 MPa i niskiego 
ciśnienia CN do 0,01 MPa; 

2) ustala sić zasadć dostarczania gazu do celów 
przygotowania posiłków i podgrzewania wo-
dy, a takşe do ogrzewania pomieszczeń w 
budynkach, zwłaszcza nie podłączonych do 
miejskiej sieci cieplnej; 

3) ustala sić pełne pokrycie zapotrzebowania na 
gaz zainwestowania na obszarze objćtym 
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planem ze stacji redukcyjno - pomiarowej  
II stopnia „Daniłowskiego" (na terenie jed-
nostki zaopatrującej zachodnią czćść obszaru 
objćtego planem i „Duracza”, zaopatrującej 
jego czćść wschodnią, znajdującej sić poza 
granicami obszaru objćtego planem; 

4) ustala sić zasadć rozprowadzania gazu gazo-
ciągami średniego i niskiego ciśnienia prze-
biegającymi w kaşdej ulicy wyznaczonej w 
planie; 

5) ustala sić zachowanie istniejącej sieci gazo-
wej i przeprowadzanie modernizacji, w tym 
wymiany rur stalowych na polietylenowe 
sukcesywnie w miarć potrzeb. 

6. W zakresie zaopatrzenia w energić elek-
tryczną: 

1) ustala sić, şe w energić elektryczną z sieci 
elektroenergetycznej zaopatrywani bćdą 
wszyscy potencjalni odbiorcy; 

2) ustala sić, şe ŝródłem zasilania w energić 
elektryczną zainwestowania na obszarze ob-
jćtym planem jest kablowa sieć zasilająco-
rozdzielcza średniego napićcia wyprowadzo-
na z rozdzielni sieciowej miejskiej RSM Przy-
byszewskiego oraz ze stacji 110/15 kV „Ma-
rymont” znajdującej sić poza obszarem objć-
tym planem; 

3) ustala sić zachowanie istniejącej sieci elek-
troenergetycznej średniego napićcia składa-
jącej sić z linii kablowych podziemnych i 
wnćtrzowych stacji transformatorowych, oraz 
ich przebudowć i wymianć w miarć potrzeb; 

4) ustala sić, şe w przypadku konieczności roz-
budowy systemu zaopatrywania w energić 
elektryczną, wynikającej zarówno ze wzrostu 
zapotrzebowania mocy, jak i modernizacji 
istniejącej sieci: 

a) nowe linie elektroenergetyczne oraz przy-
łącza budowane bćdą wyłącznie jako ka-
blowe podziemne, 

b) nowe stacje transformatorowe 15/0,4 kV 
budowane bćdą wyłącznie jako wnćtrzo-
we typu miejskiego, 

c) stacje transformatorowe lokalizowane bć-
dą na terenach działek nowych inwestycji; 

d) realizacja stacji transformatorowej wolno-
stojącej bćdzie wymagać terenu o po-
wierzchni do 20m2 i wymiarach ok. 5m x 
4m, z zapewnionym dojazdem z ulicy pu-
blicznej i jest moşliwa bez konieczności 
zmiany ustaleń niniejszego planu; 

e) ustala sić zakaz przebudowy i remontu 
istniejących linii napowietrznych, które na-

leşy zastćpować liniami kablowymi pod-
ziemnymi; 

5) Dopuszcza sić uzyskanie energii elektrycznej 
z kogeneracji rozproszonej, alternatywnych 
niskoemisyjnych oraz odnawialnych ŝródeł 
energii OZE, jak panele fotowoltaiczne lub 
ogniwa paliwowe. 

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

1) ustala sić zaopatrzenie w ciepło zainwesto-
wania na obszarze objćtym planem z miej-
skiej sieci cieplnej, połoşonej w zasićgu ob-
sługi EC Şerań, za pośrednictwem magistra-
li cieplnej w ul. Kasprowicza, a takşe ze ŝró-
deł indywidualnych; 

2) ustala sić zachowanie istniejących miej-
skich przewodów cieplnych, z moşliwością 
ich przebudowy, oraz dopuszcza sić realiza-
cjć nowych odcinków drugorzćdnej sieci 
cieplnej stosownie do potrzeb.; 

3) nie dopuszcza sić budowy nowych kotłowni 
lokalnych stanowiących odrćbny budynek; 

4) ustala sić zasadć, şe w budynkach nowo 
wznoszonych lub przebudowywanych in-
dywidualnymi ŝródłami ciepła mogą być 
wyłącznie paliwa najmniej szkodliwe dla 
środowiska, przede wszystkim: gaz ziemny 
przewodowy, gaz płynny, olej niskosiarko-
wy i biomasa, a takşe niekonwencjonalne 
ŝródła energii, w tym odnawialne, takie jak 
kolektory słoneczne i pompy ciepła. 

8. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej: 

1) ustala sić zachowanie istniejącej infrastruktu-
ry telekomunikacyjnej oraz moşliwość jej 
rozbudowy stosownie do potrzeb; 

2) ustala sić, şe nowe linie oraz przyłącza tele-
komunikacyjne budowane bćdą wyłącznie, 
jako kablowe podziemne; 

3) ustala sić zakaz przebudowy i remontu istnie-
jących linii napowietrznych, które naleşy za-
stćpować liniami kablowymi podziemnymi; 

4) na obszarze objćtym planem dopuszcza sić 
lokalizowanie inwestycji telekomunikacyj-
nych, jako inwestycji celu publicznego w ro-
zumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, 
jeşeli taka inwestycja jest zgodna z przepisa-
mi odrćbnymi, w szczególności z zakresu 
ochrony zabytków i ochrony środowiska. 

9. W zakresie usuwania odpadów stałych: 

1) ustala sić zasadć wywozu sposobem zorga-
nizowanym wszystkich odpadów stałych wy-
twarzanych na obszarze objćtym planem na 
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wyznaczone dla potrzeb miasta tereny skła-
dowania, przeróbki lub spalania odpadów; 

2) ustala sić obowiązek wyposaşenia kaşdej 
zabudowanej nieruchomości w urządzenia i 
miejsca umoşliwiające selektywną zbiórkć 
odpadów, przy czym na terenach zabudowy 
mieszkaniowej dopuszcza sić wyznaczanie 
takich miejsc jako wspólnych dla kilku bu-
dynków mieszkalnych. 

§ 12.1. Na obszarze objćtym planem nie usta-
la sić ogólnych zasad dotyczących sposobu i 
terminów tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i uşytkowania terenów. 

2. Na obszarze objćtym planem nie istnieje 
potrzeba scalania nieruchomości, w związku z 
czym szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomości nie ustala sić. 

§ 13. Wysokość stawki procentowej, słuşącej 
naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu war-
tości nieruchomości związanego z uchwaleniem 
planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ustala sić na 30%, a dla terenów komunikacji - 
na 0%. 

Rozdział 2  
Ustalenia szczegółowe  

dla jednostek terenowych 

§ 14.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej UA 1 ustala sić: 

1) Podstawowe: usługi administracji i słuşb 
publicznych; 

2) Dopuszczalne: wyklucza sić. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) linie zabudowy nieprzekraczalne według ry-
sunku planu; 

2) warunki realizacji nowych budynków oraz 
rozbudowy i przebudowy budynków istnieją-
cych: 

a) maksymalna wysokość budynków do 
najwyşej połoşonej krawćdzi dachu - 16m, 

b) maksymalna ilość kondygnacji nadziem-
nych - 5, 

c) obowiązują dachy wyłącznie płaskie; 

3) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

4) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy - 1,0; 

5) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej - 25% całości jednostki terenowej; 

6) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8  
ust. 5; 

7) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 15.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej UA 2 ustala sić: 

1) Podstawowe: usługi administracji i słuşb 
publicznych; 

2) Dopuszczalne: wyklucza sić. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekra-
czalne według rysunku planu; 

2) warunki realizacji nowych budynków oraz 
rozbudowy i przebudowy budynku istnieją-
cego: 

a) maksymalna wysokość budynku do naj-
wyşej połoşonej krawćdzi dachu – 10m, 
ale wzdłuş ul. Marymonckiej wysokość 
minimalna - 7,5m, 

b) od strony ul. Marymonckiej moşliwa reali-
zacja wyłącznie budynków o charakterze 
biurowym, 

c) obowiązują dachy wyłącznie płaskie; 

3) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

4) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy - 1,75; 

5) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej - 20% całości jednostki terenowej; 

6) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8  
ust. 5; 

7) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 
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3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 16.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej UA 3 i UA 4 ustala sić: 

1) Podstawowe: usługi administracji i słuşb 
publicznych; 

2) Dopuszczalne: wyklucza sić. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) linie zabudowy obowiązujące według rysun-
ku planu; 

2) zakaz budowy nowych budynków funkcji 
podstawowej i segmentów stanowiących od-
rćbny lokal; 

3) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićkszenie 
rzutu budynku z wyjątkiem realizacji nie-
zbćdnych pomieszczeń wejściowych, szybów 
dŝwigowych, dodatkowych klatek schodo-
wych, pomieszczeń technicznych oraz takich 
czćści budynku jak schody zewnćtrzne czy 
pochylnie; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowana jest 
równoznaczna z powierzchnią zabudowy ist-
niejącego budynku powićkszoną o nie wićcej 
niş 10%; 

5) zakaz nadbudowy budynku i zmiany dachu 
płaskiego na spadzisty; 

6) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

7) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej - 40% całości jednostki terenowej; 

8) zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości wićk-
szej niş 0,6m; 

9) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6, przy czym dopuszcza sić realizacjć 
grupowego parkingu podziemnego na tere-
nie jednostek UA3, UA4 oraz czćści jednostki 
17b KD-D. 

§ 17.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej UA 5 ustala sić: 

1) Podstawowe: usługi administracji i słuşb 
publicznych; 

2) Dopuszczalne: wyklucza sić. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) zakaz budowy nowych budynków funkcji 
podstawowej; 

2) zakaz rozbudowy, nadbudowy oraz zmiany 
ukształtowania konstrukcji dachowej istnieją-
cego budynku; 

3) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

4) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej - 20% całości jednostki terenowej; 

5) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8  
ust. 5; 

6) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 18.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej UA 6 ustala sić: 

1) Podstawowe: usługi administracji i słuşb 
publicznych; 

2) Dopuszczalne: wyklucza sić. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) linie zabudowy obowiązujące według rysun-
ku planu; 

2) zakaz budowy nowych budynków funkcji 
podstawowej; 
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3) warunki rozbudowy i przebudowy budynku: 

a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićksze-
nie rzutu budynku, 

b) zakaz nadbudowy budynku, która prowa-
dziłaby do utworzenia pomieszczeń uşyt-
kowych na kondygnacji poddasznej, 

c) maksymalna wysokość budynku do naj-
wyşej połoşonej krawćdzi dachu - 13 m; 

4) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

5) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej - 30% całości jednostki terenowej; 

6) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8  
ust. 5; 

7) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 19.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej UO 1 ustala sić: 

1) Podstawowe: usługi oświaty; 

2) Dopuszczalne: wyklucza sić. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) linie zabudowy nieprzekraczalne według ry-
sunku planu; 

2) zakaz budowy nowych budynków funkcji 
podstawowej; 

3) warunki rozbudowy i przebudowy budynku: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowana 
jest równoznaczna z powierzchnią zabu-
dowy istniejącego budynku powićkszoną 
o nie wićcej niş 20%, 

b) zakaz nadbudowy budynku; 

4) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

5) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy - 0,6; 

6) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej - 50% całości jednostki terenowej; 

7) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8  
ust. 5; 

8) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 20.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej UO 2 ustala sić: 

1) Podstawowe: usługi oświaty; 

2) Dopuszczalne: usługi biurowe oraz funkcja 
mieszkalnictwa zbiorowego - działającego w 
lokalach wbudowanych w budynek funkcji 
podstawowej; 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekra-
czalne według rysunku planu; 

2) zakaz budowy nowych budynków funkcji 
podstawowej; 

3) warunki rozbudowy i przebudowy budynku 
funkcji podstawowej: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowana 
jest równoznaczna z powierzchnią zabu-
dowy istniejącego budynku powićkszoną 
o nie wićcej niş 15%, 

b) zakaz nadbudowy budynku, 

c) zakaz zmiany geometrii dachu z zastrzeşe-
niem lit. d, 

d) dopuszczenie realizacji nowych lukarn w 
kształcie identycznym jak lukarn istnieją-
cych pod warunkiem zachowania charak-
teru elewacji, 

e) zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, 
chyba şe zmiana ma na celu przywrócenie 
pierwotnego charakteru (stylu), 

f) nakaz zastosowania pokrycia dachowego z 
dachówki ceramicznej lub cementowej w 
kolorze pomarańczowo-czerwonym; 
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4) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-

wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

5) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy - 1,8; 

6) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej - 25% całości jednostki terenowej; 

7) zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości wićk-
szej niş 0,6m, od strony ulic Schroegera i 
Przybyszewskiego; 

8) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 21.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej UO 3 ustala sić: 

1) Podstawowe: usługi oświaty; 

2) Dopuszczalne: wyklucza sić. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) istniejący obiekt jako wpisany do rejestru 
zabytków jest objćty ochroną na podstawie 
przepisów odrćbnych o ochronie zabytków - 
wszelkie prace i działania przy zabytku i w je-
go obrćbie wymagają pozwolenia właściwe-
go Konserwatora Zabytków; 

2) zakaz budowy nowych budynków funkcji 
podstawowej; 

3) zakaz nadbudowy budynku, zakaz zmiany 
ukształtowania konstrukcji dachowej, zakaz 
zmiany układu otworów (drzwi i okien) oraz 
zakaz zmian wystroju elewacji; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowana jest 
równoznaczna z powierzchnią zabudowy ist-
niejącego budynku; 

5) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

6) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej - 70% całości jednostki terenowej; 

 

7) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8  
ust. 5; 

8) zakaz realizacji reklam i znaków informacyjno 
- plastycznych. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) wjazd tylko od ul. Fontany; 

2) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 22.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej UO 4 ustala sić: 

1) Podstawowe: usługi oświaty; 

2) Dopuszczalne: wyklucza sić. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) linie zabudowy nieprzekraczalne według ry-
sunku planu; 

2) zakaz budowy nowych budynków funkcji 
podstawowej; 

3) warunki rozbudowy i przebudowy budynków: 

a) dopuszcza sić rozbudowć, stanowiącą 
powićkszenie rzutu budynku, tylko w po-
staci dobudowy wyodrćbnionego bryłowo 
aneksu, ewentualnie powiązanego łączni-
kiem z budynkiem istniejącym, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy - dla 
obiektu blişszego ulicy Şeromskiego - 
3200m2, dla obiektu blişszego ul. Schro-
egera - 2000m, 

c) maksymalna wysokość czćści rozbudo-
wywanych do najwyşej połoşonej krawć-
dzi dachu -11m, 

d) zakaz nadbudowy istniejących budynków, 

e) zakaz zmiany dachu spadzistego na płaski, 

f) dopuszczenie adaptacji strychów na pod-
dasza uşytkowe, z moşliwością realizacji 
wyłącznie okien połaciowych, 

g) zakaz zmiany układu otworów (drzwi i 
okien) oraz zmiany charakteru (stylu) ele-
wacji, chyba şe zmiana ma na celu przy-
wrócenie pierwotnego charakteru (stylu); 
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4) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-

wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

5) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej - 30% całości jednostki terenowej; 

6) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8  
ust. 5; 

7) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) wjazd dla obiektu blişszego ul. Şeromskiego 
tylko od al. Zjednoczenia, jako pomocniczy, 
dopuszcza sić wjazd od ul. Fontany, dla 
obiektu blişszego ul. Schroegera wjazd tylko 
od ul. Fontany; 

2) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 23.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej UO 5 ustala sić: 

1) Podstawowe: usługi oświaty; 

2) Dopuszczalne: wyklucza sić. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zagospodarowanie terenu jednostki w formie 
placu zabaw przedszkola, wbudowanego w 
budynek mieszkalny na terenie jednostki 
MW 41; 

2) zakaz budowy budynków funkcji podstawo-
wej oraz budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

3) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej - 70% całości jednostki terenowej; 

4) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8  
ust. 5; 

5) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w energić elektryczną, usuwa-
nie odpadów - zgodnie z § 11. 

 

§ 24.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej UO 6 ustala sić: 

1) Podstawowe: usługi oświaty; 

2) Dopuszczalne: wyklucza sić. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) linie zabudowy nieprzekraczalne według ry-
sunku planu; 

2) zakaz budowy nowych budynków funkcji 
podstawowej; 

3) warunki rozbudowy i przebudowy funkcji 
podstawowej: 

a) dopuszcza sić rozbudowć stanowiąca po-
wićkszenie rzutu budynku do 20% po-
wierzchni zabudowy budynku istniejące-
go, 

b) zakaz nadbudowy istniejącego budynku, 

c) zakaz zmiany dachu spadzistego na płaski, 

d) dopuszczenie adaptacji strychów na pod-
dasza uşytkowe, z moşliwością realizacji 
facjat pod warunkiem zachowania charak-
teru elewacji, 

e) nakaz zastosowania pokrycia dachowego z 
dachówki ceramicznej lub cementowej w 
kolorze pomarańczowo-czerwonym; 

4) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

5) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej - 50% całości jednostki terenowej; 

6) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8  
ust. 5; 

7) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 25.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej UO 7 ustala sić: 

1) Podstawowe: usługi oświaty; 
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2) Dopuszczalne: funkcja mieszkalnictwa zbio-

rowego (hotel pracowniczy słuşby zdrowia) w 
budynku od strony ul. Cegłowskiej; 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekra-
czalne według rysunku planu; 

2) warunki rozbudowy i przebudowy budynków: 

a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićksze-
nie rzutu budynku z wyjątkiem realizacji 
niezbćdnych pomieszczeń wejściowych, 
szybów dŝwigowych, dodatkowych klatek 
schodowych, pomieszczeń technicznych 
oraz takich czćści budynku jak schody ze-
wnćtrzne czy pochylnie, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowana 
jest równoznaczna z powierzchnią zabu-
dowy istniejącego budynku powićkszoną 
o nie wićcej niş 5%, 

c) dopuszcza sić nadbudowć tylko budyn-
ków jednokondygnacyjnych, 

d) maksymalna wysokość zabudowy do naj-
wyşej połoşonej krawćdzi dachu - 10m, 

e) zakaz zmiany dachu płaskiego na spadzi-
sty, przy czym w przypadku przebudowy 
dachu nad aulą ustala sić obowiązek 
przywrócenia pierwotnego kształtu dachu 
pilastego, 

f) zakaz zmian wystroju elewacji prowadzą-
cych do jego dysharmonii; 

3) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

4) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej - 10% całości jednostki terenowej; 

5) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8  
ust. 5; 

6) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) wjazd tylko od ul. Cegłowskiej; 

2) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 26.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej UO 8 ustala sić: 

1) Podstawowe: usługi oświaty; 

2) Dopuszczalne: wyklucza sić. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) linie zabudowy nieprzekraczalne według ry-
sunku planu; 

2) zakaz budowy nowych budynków funkcji 
podstawowej; 

3) warunki rozbudowy i przebudowy budynku: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowana 
jest równoznaczna z powierzchnią zabu-
dowy istniejącego budynku powićkszoną 
o nie wićcej niş 20%, 

b) zakaz nadbudowy budynku; 

4) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

5) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej - 35% całości jednostki terenowej; 

6) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8  
ust. 5; 

7) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 27.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej UO 9 ustala sić: 

1) Podstawowe: usługi oświaty; 

2) Dopuszczalne: wyklucza sić. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) linie zabudowy nieprzekraczalne według ry-
sunku planu; 

2) zakaz budowy nowych budynków funkcji 
podstawowej; 
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3) warunki rozbudowy i przebudowy budynku: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowana 
jest równoznaczna z powierzchnią zabu-
dowy istniejącego budynku powićkszoną 
o nie wićcej niş 20%, 

b) zakaz nadbudowy budynku; 

4) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

5) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej - 35% całości jednostki terenowej; 

6) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8  
ust. 5; 

7) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 28.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej UO 10 ustala sić: 

1) Podstawowe: usługi oświaty; 

2) Dopuszczalne: wyklucza sić. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) całość jednostki terenowej stanowi czćść 
strefy ochrony konserwatorskiej historyczne-
go zespołu zabudowy wyróşniającego sić 
jednorodnością układu architektonicznego i 
czasu jego powstania, określonego w § 7  
ust. 5 pkt 10; 

2) budynek przedszkola jest zabytkiem objćtym 
ochroną ustaloną planem – obowiązują usta-
lenia zawarte § 7 ust. 4 pkt 2÷4; 

3) zakaz budowy nowych budynków funkcji 
podstawowej; 

4) warunki rozbudowy i przebudowy budynku: 

a) zakaz rozbudowy i nadbudowy istniejące-
go budynku, 

b) zakaz zmiany dachu spadzistego na płaski, 

c) dopuszczenie adaptacji strychu na podda-
sze uşytkowe; 

5) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

6) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej - 70% całości jednostki terenowej, 
przy czym na rysunku planu wyznacza sić 
przestrzeń, która musi być urządzona jako lo-
kalne koncentracje zieleni ogólnodostćpnej 
towarzyszącej, w rozumieniu § 2 pkt 22; 

7) obowiązek ochrony pomnika przyrody, o 
którym mowa § 6 ust. 4; 

8) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8  
ust. 5; 

9) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 29.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej UO 11 ustala sić: 

1) Podstawowe: usługi oświaty; 

2) Dopuszczalne: funkcja mieszkaniowa w wol-
nostojącym domu nauczycielskim. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) całość jednostki terenowej stanowi czćść 
strefy ochrony konserwatorskiej historycz-
nego zespołu zabudowy wyróşniającego sić 
jednorodnością układu architektonicznego i 
czasu jego powstania, określonego w § 7 
ust. 5 pkt 10; 

2) budynki istniejące - szkoła i nauczycielski 
dom mieszkalny są zabytkami objćtymi 
ochroną ustaloną planem - obowiązują 
ustalenia zawarte § 7 ust. 4 pkt 2÷4; 

3) linie zabudowy nieprzekraczalne według 
rysunku planu; 

4) zakaz budowy nowych budynków; 

5) warunki rozbudowy i przebudowy budynku 
funkcji podstawnej: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowana 
jest równoznaczna z powierzchnią zabu-
dowy istniejącego budynku powićkszoną 
o nie wićcej niş 20%, 
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b) zakaz nadbudowy oraz zmiany ukształ-
towania konstrukcji dachowej, 

c) zakaz zmiany układu otworów (drzwi i 
okien) oraz zakaz zmiany charakteru (sty-
lu) elewacji, chyba şe zmiana ma na celu 
przywrócenie pierwotnego charakteru 
(stylu); 

d) nakaz zastosowania pokrycia dachowego 
z dachówki ceramicznej lub cementowej 
w kolorze pomarańczowo-czerwonym; 

6) warunki rozbudowy i przebudowy budynku 
domu nauczycielskiego: 

a) zakaz rozbudowy stanowiącej powićk-
szenie rzutu budynku, 

b) dopuszcza sić urządzenie poddasza jako 
uşytkowego, ale bez zmiany ukształto-
wania konstrukcji dachowej; moşliwe są 
wyłącznie okna połaciowe lub lukarny 
rozmieszczone symetrycznie, 

c) zakaz zmiany układu otworów (drzwi i 
okien) oraz zakaz zmiany charakteru (sty-
lu) elewacji, chyba şe zmiana ma na celu 
przywrócenie pierwotnego charakteru 
(stylu), 

d) nakaz zastosowania pokrycia dachowego 
z dachówki ceramicznej lub cementowej 
w kolorze pomarańczowo-czerwonym; 

7) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i gara-
şowych; 

8) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-
nie czynnej - 30% całości jednostki tereno-
wej; 

9) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8  
ust. 5; 

10) zasady realizacji reklam i znaków informa-
cyjno - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 30.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej UZ 1 ustala sić: 

1) Podstawowe: usługi zdrowia i opieki spo-
łecznej; 

2) Dopuszczalne: wyklucza sić. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) linie zabudowy obowiązujące według rysun-
ku planu; 

2) zakaz budowy nowych budynków; 

3) warunki rozbudowy i przebudowy budynku: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowana 
jest równoznaczna z powierzchnią zabu-
dowy istniejącego budynku, 

b) zakaz nadbudowy budynku o wićcej niş  
1 kondygnacjć, pod warunkiem zachowa-
nia stylu i zasady kompozycji całej elewa-
cji, 

c) zakaz zmiany dachu spadzistego na płaski, 

d) maksymalna wysokość budynku do naj-
wyşej połoşonej krawćdzi dachu - 15m, 

e) wysokość górnej krawćdzi elewacji fron-
towej - dostosowana do analogicznej wy-
sokości budynku sąsiedniego od strony  
ul. Schroegera; 

4) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

5) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej - 10% całości jednostki terenowej; 

6) zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości wićk-
szej niş 0,6 m; 

7) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 31.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej UZ 2 ustala sić: 

1) Podstawowe: usługi zdrowia i opieki spo-
łecznej; 

2) Dopuszczalne: wyklucza sić. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) linie zabudowy nieprzekraczalne według ry-
sunku planu; 
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2) zakaz budowy nowych budynków funkcji 

podstawowej; 

3) warunki rozbudowy i przebudowy istniejące-
go budynku: 

a) dopuszcza sić rozbudowć stanowiąca po-
wićkszenie rzutu budynku do 20% po-
wierzchni zabudowy budynku istniejące-
go, 

b) zakaz nadbudowy istniejącego budynku, 

c) zakaz zmiany dachu spadzistego na płaski, 

d) dopuszczenie adaptacji strychów na pod-
dasza uşytkowe, z moşliwością realizacji 
facjat pod warunkiem zachowania charak-
teru elewacji, 

e) nakaz zastosowania pokrycia dachowego z 
dachówki ceramicznej lub cementowej w 
kolorze pomarańczowo-czerwonym; 

4) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

5) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej - 50% całości jednostki terenowej; 

6) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8  
ust. 5; 

7) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 32.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej UZ 3 ustala sić: 

1) Podstawowe: usługi zdrowia i opieki spo-
łecznej; 

2) Dopuszczalne: inne usługi celu publicznego; 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) zakaz budowy nowych budynków funkcji 
podstawowej; 

2) warunki rozbudowy i przebudowy budynku: 

a) dopuszcza sić rozbudowć stanowiącą po-
wićkszenie rzutu budynku do 20% po-

wierzchni zabudowy budynku istniejące-
go, 

b) zakaz nadbudowy istniejącego budynku, 

c) zakaz zmiany ukształtowania konstrukcji 
dachowej, 

d) zakaz zmiany układu otworów (drzwi i 
okien), balkonów i loggii oraz zakaz zmia-
ny charakteru (stylu) elewacji, chyba şe 
zmiana ma na celu przywrócenie pierwot-
nego charakteru (stylu); 

3) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

4) zakaz zmniejszania istniejącego wskaŝnika 
powierzchni biologicznie czynnej na terenie 
jednostki; 

5) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8  
ust. 5; 

6) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 33.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej UZ 4 ustala sić: 

1) Podstawowe: usługi zdrowia i opieki spo-
łecznej; 

2) Dopuszczalne: wyklucza sić. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz budowy nowych budynków funkcji 
podstawowej; 

2) warunki rozbudowy i przebudowy budynku 
funkcji podstawowej: 

a) zakaz rozbudowy, w tym nadbudowy, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowana 
jest równoznaczna z powierzchnią zabu-
dowy istniejącego budynku, 

c) zakaz zmiany ukształtowania konstrukcji 
dachowej, przy czym dopuszcza sić moş-
liwość realizacji facjat; 
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3) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-

wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

4) moşliwość zachowania i przebudowy, ale bez 
rozbudowy, istniejącego budynku garaşowe-
go przy południowym naroşniku terenu; 

5) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej - 20% całości jednostki terenowej; 

6) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8  
ust. 5; 

7) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 34.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej UU 1 ustala sić: 

1) Podstawowe: usługi - bez przesądzania ich 
profilu - w rozumieniu § 2 pkt 19; 

2) Zakaz wprowadzania jako towarzyszącej 
funkcji mieszkaniowej w lokalach wbudowa-
nych. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) linie zabudowy obowiązujące według rysun-
ku planu; 

2) zakaz budowy nowych budynków funkcji 
podstawowej i segmentów stanowiących od-
rćbny lokal usługowy; 

3) warunki rozbudowy i przebudowy budynku: 

a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićksze-
nie rzutu budynku, jeśli jej celem stworze-
nie nowych pomieszczeń dla usług, 

b) zakaz podwyşszania ścian zewnćtrznych 
ale dopuszczanie urządzania poddasza 
uşytkowego, z moşliwością realizacji 
otworów okiennych, 

c) zakaz zmiany dachu płaskiego na spadzi-
sty, 

d) maksymalna wysokość budynku do naj-
wyşej połoşonej krawćdzi dachu - 10m; 

4) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

5) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy - 1,4; 

6) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej - 20% całości jednostki terenowej; 

7) zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości wićk-
szej niş 0,6m; 

8) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 35.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej UU 2 ustala sić: 

1) Podstawowe: usługi - bez przesądzania ich 
profilu - w rozumieniu § 2 pkt 19; 

2) Dopuszczalne: wyklucza sić. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) linie zabudowy obowiązujące według rysun-
ku planu; 

2) zakaz budowy nowych budynków funkcji 
podstawowej i segmentów stanowiących od-
rćbny lokal; 

3) warunki rozbudowy i przebudowy budynku: 

a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićksze-
nie rzutu budynku, jeśli jej celem stworze-
nie nowych pomieszczeń dla usług, 

b) zakaz nadbudowy budynku, 

c) zakaz zmiany dachu spadzistego na płaski, 

d) dopuszczenie realizacji okien połaciowych 
lub facjat pod warunkiem zachowania 
osiowego charakteru elewacji; 

4) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

5) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy - 1,2; 
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6) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 

czynnej - 40% całości jednostki terenowej; 

7) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8  
ust. 5; 

8) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 36.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej UU 3 ustala sić: 

1) Podstawowe: usługi - bez przesądzania ich 
profilu - w rozumieniu § 2 pkt 19; 

2) Dopuszczalne: wyklucza sić. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) zakaz budowy nowych budynków; 

2) warunki rozbudowy i przebudowy budynku: 

a) zakaz rozbudowy stanowiącej powićksze-
nie rzutu budynku, 

b) zakaz nadbudowy budynku, 

c) zakaz zmiany dachu płaskiego na spadzi-
sty; 

3) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

4) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej - 20% całości jednostki terenowej; 

5) zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości wićk-
szej niş 0,6 m; 

6) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 37.1. Przeznaczenie terenu -dla jednostki te-
renowej UU 4 ustala sić: 

1) Podstawowe: usługi - bez przesądzania ich 
profilu - w rozumieniu § 2 pkt 19; 

2) Dopuszczalne: funkcja mieszkaniowa - wy-
łącznie na dwóch najwyşszych kondygna-
cjach. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) linie zabudowy według rysunku planu, przy 
czym od strony ul. Kasprowicza obowiązuje 
cofnićcie ściany parteru o minimum 3m w 
celu urządzenia ogólnodostćpnego pasaşu 
pieszego w podcieniach budynków; 

2) maksymalna wysokość zabudowy do naj-
wyşej połoşonej krawćdzi dachu - 26m; 

3) maksymalna ilość kondygnacji nadziem-
nych - 6; 

4) dachy płaskie; 

5) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy: dla działki nr ewid. 204 - 4,0; dla po-
sesji, którą mogą tworzyć wspólnie zago-
spodarowywane czćści działek nr ewid. 85/4 
i 85/3 - 5,5; dla działki nr ewid. 85/5 - 4,0; 

6) w przypadku wymiany zabudowy na działce 
nr ewid. 204 obowiązek odtworzenia w dol-
nych kondygnacjach budynku powierzchni 
handlowej o wielkości nie mniejszej niş ist-
niejąca w stanie obecnym; 

7) obowiązek realizacji akcentu architektonicz-
no-urbanistycznego przy skrzyşowaniu ul. 
Kasprowicza z al. Zjednoczenia; 

8) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-
nie czynnej - 5% całości jednostki tereno-
wej; 

9) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i gara-
şowych; 

10) w sąsiedztwie linii metra obowiązuje prze-
pis § 9 ust. 8; 

11) zakaz realizacji ogrodzeń; 

12) zasady realizacji reklam i znaków informa-
cyjno - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 
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4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) wjazd na teren zespołu urbanistyczno-
architektonicznego od strony ul. Fontany oraz 
istniejący od al. Zjednoczenia; 

2) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 38.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej UU 5 ustala sić: 

1) Podstawowe: usługi - bez przesądzania ich 
profilu - w rozumieniu § 2 pkt 19; 

2) Dopuszczalne: wyklucza sić. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekra-
czalne według rysunku planu; 

2) warunki realizacji dla nowego budynku: 

a) maksymalna wysokość budynku do naj-
wyşej połoşonej krawćdzi dachu - 15m, 

b) maksymalna ilość kondygnacji nadziem-
nych - 4, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowana 
jest równoznaczna z powierzchnią wyzna-
czoną na rysunku planu liniami zabudowy, 

d) obowiązek realizacji dachów płaskich, 

e) obowiązek odtworzenia w dolnych kondy-
gnacjach budynku powierzchni handlowej 
o wielkości nie mniejszej niş istniejąca w 
stanie obecnym; 

3) ograniczenia dotyczące rozbudowy i przebu-
dowy budynków istniejących w stanie obec-
nym: 

a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićksze-
nie rzutu budynku, z wyjątkiem parteru od 
ul. Kasprowicza, 

b) zakaz nadbudowy budynków, 

c) zakaz zmiany ukształtowania konstrukcji 
dachowej; 

4) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

5) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy dla kaşdej działki lub zespołu działek, 
które mają stanowić jedną posesjć - 1,7; 

6) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej - 15% dla kaşdej działki lub zespołu 
działek, które mają stanowić jedną posesjć 

7) w sąsiedztwie linii metra obowiązuje przepis 
§ 9 ust. 8; 

8) zakaz realizacji ogrodzeń; 

9) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) wjazd tylko od ul. Leśmiana; 

2) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 39.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej UU 6 i UU 7 ustala sić: 

1) Podstawowe: usługi - bez przesądzania ich 
profilu - w rozumieniu § 2 pkt 19; 

2) Dopuszczalne: funkcja mieszkaniowa - wy-
łącznie na najwyşszej kondygnacji. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekra-
czalne według rysunku planu, przy czym do-
puszcza sić łączne zagospodarowanie obu te-
renów jednostek UU 6 i UU 7 jednym obiek-
tem, tj. budynkiem realizowanym równieş 
nad czćścią jednostki 21 KD-D - wlotem ul. 
Leśmiana do ul. Kasprowicza - z zachowa-
nym przejazdem i przejściami w poziomie te-
renu; szerokość w/w przejazdu i przejść wlotu 
ul. Leśmiana w poziomie parteru budynku 
ma odpowiadać liniom rozgraniczającym wy-
znaczającym granice tej czćści jednostki  
21 KD-D; w sytuacji łącznego zagospodaro-
wywania obu jednostek UU 6 i UU 7 linie za-
budowy dla tych jednostek od strony wlotu 
ul. Leśmiana do ul. Kasprowicza ustala sić 
wyłącznie dla parterowej kondygnacji budyn-
ku; 

2) warunki rozbudowy, nadbudowy i przebu-
dowy istniejących budynków oraz realizacji 
nowych, dopuszczanych wyłącznie na zasa-
dzie wymiany istniejących budynków: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowana 
jest równoznaczna z powierzchnią wyzna-
czoną na rysunku planu liniami zabudowy, 
przy czym dla budynku, o którym mowa w 
pkt 1 i zgodnie z ustalonymi w pkt 1 wa-
runkami dla tego budynku, dopuszcza sić 
jego realizacjć nad wlotem ul. Leśmiana, 
na zasadzie przedłuşenia linii zabudowy 
od strony ul. Kasprowicza i ul. Leśmiana,  
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z pominićciem przejazdu i przejść wlotu 
ul. Leśmiana w poziomie parteru; 

b) maksymalna wysokość budynków do 
najwyşej połoşonej krawćdzi dachu - 12m 
oraz obowiązująca ilość kondygnacji nad-
ziemnych - 3, przy czym na nie wićcej niş 
połowie budynku dopuszcza sić maksy-
malną wysokość do najwyşej połoşonej 
krawćdzi dachu - 16m oraz 4 kondygnacje 
nadziemne; w/w dopuszczenie oznacza 
równieş moşliwość wycofania najwyş-
szych czćści budynku (czwartej kondygna-
cji) w stosunku do wyznaczonych linii za-
budowy od strony ul. Kasprowicza i Le-
śmiana; 

c) dachy płaskie - wykluczenie połaci krzywo-
liniowych; 

d) wysokość parterowej kondygnacji budyn-
ku, o którym mowa w pkt 1, ma umoşli-
wiać przejazd wszystkim pojazdom 
uprawnionym do korzystania z ul. Le-
śmiana i ul. Pruszyńskiego, zgodnie z 
obowiązującą dla nich organizacją ruchu; 

e) dla budynku, o którym mowa w pkt 1 - 
obowiązek zastosowania na elewacjach 
wyraŝnych, gćstych podziałów pionowych 
i poziomych, nawiązujących do podziałów 
elewacji budynków przy ul. Kasprowicza 
Nr 3CH÷48; 

3) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

4) w sąsiedztwie linii metra obowiązuje przepis 
§ 9 ust. 8; 

5) zakaz realizacji ogrodzeń; 

6) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) wjazd tylko od ul. Leśmiana; 

2) urządzanie miejsc parkingowych w przypad-
ku rozbudowy, nadbudowy i przebudowy ist-
niejących budynków oraz wymiany istnieją-
cych budynków na zasadzie odrćbnego zago-
spodarowania jednostek UU 6 i UU 7 - obo-
wiązek zapewnienia na terenie objćtym in-
westycją co najmniej 1 miejsca parkingowe-
go dla kaşdego zakładu usługowego (lokalu 

handlowego) o powierzchni uşytkowej do 
250m, 2 miejsc - dla zakładu o powierzchni 
uşytkowej 250 - 500m2 i 3 miejsc - dla zakładu 
o powierzchni uşytkowej wićkszej niş 500m2; 

3) urządzanie miejsc parkingowych w przypad-
ku wymiany istniejących budynków na zasa-
dzie łącznego zagospodarowania jednostek 
UU 6 i UU 7 jednym obiektem, o którym 
mowa w ust. 2 pkt 1 - zgodnie z § 10 ust. 6. 

§ 40.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej UU 8 ustala sić: 

1) Podstawowe: usługi - bez przesądzania ich 
profilu - w rozumieniu § 2 pkt 19; 

2) Dopuszczalne: wyklucza sić. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekra-
czalne według rysunku planu; 

2) zakaz budowy nowych budynków funkcji 
podstawowej poza moşliwością dobudowy 
aneksu od strony północnej z równoczesną 
likwidacją istniejącego pawilonu handlowe-
go; 

3) warunki realizacji dla dobudowy aneksu: 

a) maksymalna wysokość do najwyşej poło-
şonej krawćdzi dachu - 14m, 

b) maksymalna ilość kondygnacji nadziem-
nych - 4, 

c) obowiązek realizacji dachu płaskiego; 

4) warunki przebudowy istniejącego budynku 
biurowego: 

a) zakaz nadbudowy budynku, 

b) zakaz zmiany ukształtowania konstrukcji 
dachowej, 

c) zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, 
chyba şe zmiana ma na celu przywrócenie 
pierwotnego charakteru (stylu); 

5) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

6) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy - 1,9; 

7) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej - 15% całości jednostki terenowej; 

8) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8 ust. 
5; 

9) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 
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3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 41.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej UU 9 ustala sić: 

1) Podstawowe: usługi - bez przesądzania ich 
profilu - w rozumieniu § 2 pkt 19, 

2) Dopuszczalne: funkcja mieszkaniowa - wy-
łącznie na dwóch najwyşszych kondygna-
cjach. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) obowiązek zagospodarowania całego tere-
nu jednostki jako jednego zespołu urbani-
styczno - architektonicznego; 

2) linie zabudowy według rysunku planu, przy 
czym od strony ul. Duracza i ul. Şeromskie-
go obowiązuje cofnićcie ściany parteru o 
minimum 3m w celu urządzenia ogólnodo-
stćpnego pasaşu pieszego w podcieniach 
budynku; 

3) maksymalna wysokość zabudowy do naj-
wyşej połoşonej krawćdzi dachu - 28m; 

4) maksymalna ilość kondygnacji nadziem-
nych - 8; 

5) dach płaski; 

6) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i gara-
şowych; 

7) obowiązek urządzenia pasa wysokiej zieleni 
wzdłuş granicy z terenem jednostki MW; 

8) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy - 4,5; 

9) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-
nie czynnej - 15% całości jednostki tereno-
wej; 

10) w sąsiedztwie linii metra obowiązuje prze-
pis § 9 ust. 8; 

11) zasady realizacji reklam i znaków informa-
cyjno - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) wjazd tylko od ul. Duracza; 

2) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6, z tym şe ustala sić obowiązek za-
pewnienia co najmniej 100 miejsc parkingo-
wych ponad ilość obliczoną według wskaŝni-
ków ustalonych w § 10 ust. 6. 

§ 42.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej UKK 1 ustala sić: 

1) Podstawowe: usługi kultu religijnego - ko-
ściół parafialny rzymsko-katolicki; 

2) Dopuszczalne: usługi z zakresu kultury 
ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz 
usługi biurowe - działające w lokalach wbu-
dowanych; 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) istniejący obiekt stanowiący dobro kultury 
współczesnej jest objćty ochroną ustaloną 
planem - obowiązują ustalenia zawarte § 7 
ust. 4 pkt 2÷4; 

2) zachowanie istniejącego obiektu, zakaz roz-
budowy i nadbudowy oraz zmiany ukształto-
wania konstrukcji dachowej; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowana jest 
równoznaczna z powierzchnią wyznaczoną li-
niami zabudowy budynku istniejącego; 

4) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

5) zakaz zmniejszania istniejącej powierzchni 
biologicznie czynnej; 

6) zachowanie istniejącego ogrodzenia kościoła; 

7) zakaz realizacji reklam. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) wjazd tylko od ul. Płatniczej; główne wejście 
do kościoła i miejsca parkingowe od Placu 
Konfederacji. 
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§ 43.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej UKK 2 ustala sić: 

1) Podstawowe: usługi kultu religijnego - dom 
parafialny; 

2) Dopuszczalne: usługi kultury i biurowe oraz 
funkcja mieszkaniowa - działające w lokalach 
wbudowanych; 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) budynek domu parafialnego jest zabytkiem 
objćtym ochroną ustaloną planem - obowią-
zują ustalenia zawarte § 7 ust. 4 pkt 2÷4; 

2) zakaz budowy nowych budynków; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowana jest 
równoznaczna z powierzchnią zabudowy bu-
dynku istniejącego; 

4) zakaz nadbudowy oraz zmiany ukształtowa-
nia konstrukcji dachowej; 

5) dopuszczenie adaptacji strychów na podda-
sza uşytkowe, z moşliwością realizacji wy-
łącznie okien połaciowych; 

6) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

7) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej - 30% całości jednostki terenowej; 

8) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8  
ust. 5; 

9) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 44.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 1 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne i w od-
rćbnych budynkach. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza ewentualną koniecznością odtwo-
rzenia istniejącego obiektu; 

2) warunki rozbudowy i przebudowy budynków 
mieszkalnych: 

a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićksze-
nie rzutu budynku z wyjątkiem realizacji 
niezbćdnych pomieszczeń wejściowych, 
szybów dŝwigowych, dodatkowych klatek 
schodowych oraz takich czćści budynku 
jak schody zewnćtrzne czy pochylnie; 

b) zakaz nadbudowy budynku, 

c) zakaz zmiany ukształtowania konstrukcji 
dachowej, 

d) dopuszczenie adaptacji strychów na po-
mieszczenia uşytkowe, z tym şe obowiązu-
je zakaz realizacji facjat i lukarn, natomiast 
moşliwa jest realizacja świetlików, tj. okien 
połaciowych, równoległych do poziomej 
krawćdzi dachu w odległości min. 3m od 
tej krawćdzi i nie wyşszych niş 0,4m ponad 
płaszczyznć połaci dachowej, 

e) zakaz zmiany układu otworów okiennych, 
balkonów i loggii, z zastrzeşeniem przepi-
su lit. g, oraz zakaz zmiany charakteru (sty-
lu) elewacji, chyba şe zmiana ma na celu 
przywrócenie pierwotnego charakteru 
(stylu), 

f) utrzymanie zasady funkcjonowania lokali 
usługowych w parterze budynku usytu-
owanego przy ul. Przybyszewskiego róg 
Şeromskiego jako pierzei usługowej, 

g) dopuszczenie zmiany sposobu uşytkowa-
nia lokali w parterach budynków miesz-
kalnych na usługowe, przy czym przebu-
dowa takiego lokalu wymaga dostosowa-
nia do charakteru i stylu elewacji; w przy-
padku realizacji nowego wejścia do lokalu 
usługowego od strony ulicy musi ono być 
usytuowane symetrycznie wzglćdem osi 
pionowego ciągu okiem nad tym wej-
ściem; 

3) warunki realizacji budynków usług towarzy-
szących: 

a) powierzchnia zabudowy jednego obiektu: 
maksymalna - 80m2, minimalna - 40m2, 

b) maksymalna wysokość budynku do naj-
wyşej połoşonej krawćdzi dachu - 6m, 
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c) dach płaski, 

d) maksymalna ilość budynków na terenie 
całej jednostki - 2; 

4) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

5) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekra-
czalne według rysunku planu; 

6) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej - 35% całości jednostki terenowej, 
przy czym na rysunku planu wyznacza sić 
przestrzeń, która musi być utrzymana jako lo-
kalna koncentracja zieleni ogólnodostćpnej 
towarzyszącej, w rozumieniu § 2 pkt 22; 

7) zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości wićk-
szej niş 0,6 m; 

8) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) zakaz realizacji nowych wjazdów od ul. Şe-
romskiego i Reymonta; 

2) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 45.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 2 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne i w od-
rćbnych budynkach. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza ewentualną koniecznością odtwo-
rzenia istniejącego obiektu; 

2) warunki rozbudowy i przebudowy budynków 
mieszkalnych: 

a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićksze-
nie rzutu budynku z wyjątkiem realizacji 
niezbćdnych pomieszczeń wejściowych, 
szybów dŝwigowych, dodatkowych klatek 
schodowych oraz takich czćści budynku 
jak schody zewnćtrzne czy pochylnie; 

b) zakaz nadbudowy budynków, 

c) zakaz zmiany ukształtowania konstrukcji 
dachowej, 

d) dopuszczenie adaptacji strychów na po-
mieszczenia uşytkowe - wyłącznie dla bu-
dynków przy ul. Reymonta nr 28, 30, 32 i 
34 oraz przy ul. Schroegera 93 - z tym şe 
obowiązuje zakaz realizacji facjat i lukarn, 
natomiast moşliwa jest realizacja świetli-
ków, tj. okien połaciowych, równoległych 
do poziomej krawćdzi dachu w odległości 
min. 3m od tej krawćdzi i nie wyşszych niş 
0,4m ponad płaszczyznć połaci dachowej, 

e) zakaz zmiany układu otworów okiennych, 
balkonów i loggii, z zastrzeşeniem przepi-
su lit. f, oraz zakaz zmiany charakteru (sty-
lu) elewacji, chyba şe zmiana ma na celu 
przywrócenie pierwotnego charakteru 
(stylu), 

f) dopuszczenie zmiany sposobu uşytkowa-
nia lokali w parterach budynków miesz-
kalnych na usługowe, przy czym przebu-
dowa takiego lokalu wymaga dostosowa-
nia do charakteru i stylu elewacji; w przy-
padku realizacji nowego wejścia do lokalu 
usługowego od strony ulicy musi ono być 
usytuowane symetrycznie wzglćdem osi 
pionowego ciągu okiem nad tym wej-
ściem; 

3) warunki realizacji budynków usług towarzy-
szących: 

a) powierzchnia zabudowy jednego obiektu: 
maksymalna - 80m2, minimalna - 35m2, 

b) maksymalna wysokość budynku do naj-
wyşej połoşonej krawćdzi dachu - 6m, 

c) dach płaski, 

d) maksymalna ilość budynków na terenie 
całej jednostki - 2; 

4) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

5) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekra-
czalne według rysunku planu; 

6) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej - 35% całości jednostki terenowej, 
przy czym na rysunku planu wyznacza sić 
przestrzenie, które muszą być utrzymane jako 
lokalne koncentracje zieleni ogólnodostćpnej 
towarzyszącej, w rozumieniu § 2 pkt 22; 

7) zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości wićk-
szej niş 0,6m; 

8) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 
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3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) zakaz realizacji nowych wjazdów od ul. Rey-
monta; 

2) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 46.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 3 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne i w od-
rćbnych budynkach. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza ewentualną koniecznością odtwo-
rzenia istniejącego obiektu; 

2) warunki rozbudowy i przebudowy budynków 
mieszkalnych: 

a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićksze-
nie rzutu budynku z wyjątkiem realizacji 
niezbćdnych pomieszczeń wejściowych, 
szybów dŝwigowych, dodatkowych klatek 
schodowych oraz takich czćści budynku 
jak schody zewnćtrzne czy pochylnie; 

b) zakaz nadbudowy budynku, 

c) zakaz zmiany ukształtowania konstrukcji 
dachowej, 

d) dopuszczenie adaptacji strychów na po-
mieszczenia uşytkowe, z tym şe obowiązu-
je zakaz realizacji facjat i lukarn, natomiast 
moşliwa jest realizacja świetlików, tj. okien 
połaciowych, równoległych do poziomej 
krawćdzi dachu w odległości min. 3m od 
tej krawćdzi i nie wyşszych niş 0,4m ponad 
płaszczyznć połaci dachowej, 

e) zakaz zmiany układu otworów okiennych, 
balkonów i loggii, z zastrzeşeniem przepi-
su lit. g, oraz zakaz zmiany charakteru (sty-
lu) elewacji, chyba şe zmiana ma na celu 
przywrócenie pierwotnego charakteru 
(stylu), 

f) utrzymanie zasady funkcjonowania lokali 
usługowych w parterze budynku przy ul. 
Schroegera 91 jako pierzei usługowej; 

g) dopuszczenie zmiany sposobu uşytkowa-
nia lokali w parterach budynków miesz-
kalnych na usługowe, przy czym przebu-
dowa takiego lokalu wymaga dostosowa-
nia do charakteru i stylu elewacji; w przy-
padku realizacji nowego wejścia do lokalu 
usługowego od strony ulicy musi ono być 
usytuowane symetrycznie wzglćdem osi 
pionowego ciągu okiem nad tym wej-
ściem; 

3) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
na działce nr ewid. 23 (ul. Skalbmierska  
nr 8A): 

a) dopuszczenie zmiany funkcji całego bu-
dynku na usługową, 

b) zakaz rozbudowy (w tym nadbudowy) bu-
dynku mieszkalnego, przy czym na po-
trzeby funkcji usługowej, o której mowa w 
lit. a, dopuszcza sić nadbudowć budynku 
do pełnych 3 kondygnacji nadziemnych, 
pod warunkiem zastosowania dachu pła-
skiego i zachowania maksymalnej wyso-
kość budynku do najwyşej połoşonej kra-
wćdzi dachu - 14m; 

c) przy nadbudowie, o której mowa w lit. b, 
przynajmniej czćść wymaganych miejsc 
parkingowych naleşy zrealizować w for-
mie garaşu podziemnego; 

d) minimalny wskaŝnik powierzchni biolo-
gicznie czynnej: 20% działki; 

e) przy wymianie ogrodzenia - obowiązują 
ustalenia zawarte w § 8 ust. 5; 

4) warunki realizacji budynków usług towarzy-
szących: 

a) powierzchnia zabudowy jednego obiektu: 
maksymalna - 80m, minimalna - 35m, 

b) maksymalna wysokość budynku do naj-
wyşej połoşonej krawćdzi dachu - 6m, 

c) dach płaski, 

e) maksymalna ilość budynków na terenie 
całej jednostki - 2; 

5) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

6) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekra-
czalne według rysunku planu; 

7) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej - 30% całości jednostki terenowej, 
przy czym na rysunku planu wyznacza sić 
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przestrzeń, która musi być utrzymana jako lo-
kalna koncentracja zieleni ogólnodostćpnej 
towarzyszącej, w rozumieniu § 2 pkt 22; 
wskaŝnik nie dotyczy posesji przy ul. Skalb-
mierska nr 8A, dla której warunki określono 
w pkt 3; 

8) zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości wićk-
szej niş 0,6 m - zakaz nie dotyczy budynku,  
o którym mowa w pkt 4 (ul. Skalbmierska  
nr 8A); 

9) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 47.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 4 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza koniecznością odtworzenia istnie-
jącego obiektu; 

2) warunki rozbudowy i przebudowy budynku 
mieszkalnego: 

a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićksze-
nie rzutu budynku z wyjątkiem realizacji 
niezbćdnych pomieszczeń wejściowych, 
szybów dŝwigowych, dodatkowych klatek 
schodowych, wózkarni, pomieszczeń 
technicznych typu kotłownia oraz takich 
czćści budynku jak schody zewnćtrzne czy 
pochylnie; 

b) zakaz nadbudowy budynku, 

c) zakaz zmiany ukształtowania konstrukcji 
dachowej, 

d) zakaz zmiany układu otworów okiennych, 
balkonów i loggii, z zastrzeşeniem przepi-
su lit. f, oraz zakaz zmiany charakteru (sty-
lu) elewacji, chyba şe zmiana ma na celu 

przywrócenie pierwotnego charakteru 
(stylu), 

e) utrzymanie zasady funkcjonowania lokali 
usługowych w parterze budynku jako pie-
rzei usługowej; 

f) dopuszczenie zmiany sposobu uşytkowa-
nia lokali w parterze budynku na usługo-
we, przy czym przebudowa takiego lokalu 
wymaga dostosowania do charakteru i 
stylu elewacji; w przypadku realizacji no-
wego wejścia do lokalu usługowego od 
strony ulicy musi ono być usytuowane 
symetrycznie wzglćdem osi pionowego 
ciągu okiem nad tym wejściem; 

3) zakaz realizacji budynków usługowych; 

4) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

5) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekra-
czalne według rysunku planu; 

6) zakaz zmniejszania istniejącego wskaŝnika 
powierzchni biologicznie czynnej na terenie 
jednostki; 

7) zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości wićk-
szej niş 0,6m; 

8) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 48.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 5 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne i w od-
rćbnych budynkach. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza ewentualną koniecznością odtwo-
rzenia istniejącego obiektu; 
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2) warunki rozbudowy i przebudowy budynków 

mieszkalnych: 

a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićksze-
nie rzutu budynku z wyjątkiem realizacji 
niezbćdnych pomieszczeń wejściowych, 
szybów dŝwigowych, dodatkowych klatek 
schodowych, wózkarni, pomieszczeń 
technicznych typu kotłownia oraz takich 
czćści budynku jak schody zewnćtrzne czy 
pochylnie; 

b) zakaz nadbudowy budynku, 

c) zakaz zmiany ukształtowania konstrukcji 
dachowej, 

d) zakaz zmiany układu otworów okiennych, 
balkonów i loggii, z zastrzeşeniem przepi-
su lit. e, oraz zakaz zmiany charakteru (sty-
lu) elewacji, chyba şe zmiana ma na celu 
przywrócenie pierwotnego charakteru 
(stylu), 

e) dopuszczenie zmiany sposobu uşytkowa-
nia lokali w parterach budynków miesz-
kalnych na usługowe, przy czym przebu-
dowa takiego lokalu wymaga dostosowa-
nia do charakteru i stylu elewacji; w przy-
padku realizacji nowego wejścia do lokalu 
usługowego od strony ulicy musi ono być 
usytuowane symetrycznie wzglćdem osi 
pionowego ciągu okiem nad tym wej-
ściem; 

3) warunki realizacji i przebudowy budynków 
usług towarzyszących: 

a) powierzchnia zabudowy jednego obiektu: 
maksymalna - 80m2, minimalna - 35m2, 

b) maksymalna wysokość budynku do naj-
wyşej połoşonej krawćdzi dachu - 6m, 

c) dach o kącie nachylenia połaci nie wićk-
szym niş 30°, 

d) maksymalna ilość budynków na terenie 
całej jednostki - 3; 

4) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

5) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekra-
czalne według rysunku planu; 

6) zakaz zmniejszania istniejącego wskaŝnika 
powierzchni biologicznie czynnej na terenie 
jednostki; 

7) zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości wićk-
szej niş 0,6m; 

8) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 49.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 6 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne i w od-
rćbnych budynkach. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza ewentualną koniecznością odtwo-
rzenia istniejącego obiektu; 

2) warunki rozbudowy i przebudowy budynków 
mieszkalnych: 

a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićksze-
nie rzutu budynku z wyjątkiem realizacji 
niezbćdnych pomieszczeń wejściowych, 
szybów dŝwigowych, dodatkowych klatek 
schodowych, wózkarni, pomieszczeń 
technicznych typu kotłownia oraz takich 
czćści budynku jak schody zewnćtrzne czy 
pochylnie; 

b) zakaz nadbudowy budynku, 

c) zakaz zmiany ukształtowania konstrukcji 
dachowej, 

d) dopuszczenie adaptacji strychów na po-
mieszczenia uşytkowe - wyłącznie dla bu-
dynków przy ul. Skalbmierskiej nr 15 i 17 - 
z tym şe obowiązuje zakaz realizacji facjat i 
lukarn, natomiast moşliwa jest realizacja 
świetlików, tj. okien połaciowych, równo-
ległych do poziomej krawćdzi dachu w od-
ległości min. 3m od tej krawćdzi i nie wyş-
szych niş 0,4 m ponad płaszczyznć połaci 
dachowej, 

e) zakaz zmiany układu okiennych, balkonów 
i loggii, z zastrzeşeniem przepisu lit. f, oraz 
zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, 
chyba şe zmiana ma na celu przywrócenie 
pierwotnego charakteru (stylu), 
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f) dopuszczenie zmiany sposobu uşytkowa-
nia lokali w parterach budynków miesz-
kalnych na usługowe, przy czym przebu-
dowa takiego lokalu wymaga dostosowa-
nia do charakteru i stylu elewacji; w przy-
padku realizacji nowego wejścia do lokalu 
usługowego od strony ulicy musi ono być 
usytuowane symetrycznie wzglćdem osi 
pionowego ciągu okiem nad tym wej-
ściem; 

3) warunki realizacji i przebudowy budynków 
usług towarzyszących: 

a) powierzchnia zabudowy jednego obiektu: 
maksymalna - 80m2, minimalna - 35m2, 

b) maksymalna wysokość budynku do naj-
wyşej połoşonej krawćdzi dachu - 6m, 

c) dach o kącie nachylenia połaci nie wićk-
szym niş 30°, 

d) maksymalna ilość budynków na terenie 
całej jednostki - 3; 

4) zachowanie obiektu infrastruktury technicz-
nej, z moşliwością jego przebudowy i wy-
miany; 

5) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

6) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekra-
czalne według rysunku planu; 

7) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej - 30% całości jednostki terenowej, 
przy czym na rysunku planu wyznacza sić 
przestrzeń, która musi być utrzymana jako lo-
kalna koncentracja zieleni ogólnodostćpnej 
towarzyszącej, w rozumieniu § 2 pkt 22; 

8) zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości wićk-
szej niş 0,6m; 

9) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 50.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 7 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) budynki, oznaczone na rysunku planu, są 
zabytkami objćtymi ochroną ustaloną pla-
nem - obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 4 pkt 2÷4; 

2) czćść jednostki terenowej stanowi czćść 
strefy ochrony konserwatorskiej historycz-
nego zespołu zabudowy wyróşniającego sić 
jednorodnością układu architektonicznego i 
czasu jego powstania, określonego w § 7 
ust. 5 pkt 2; 

3) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza ewentualną koniecznością od-
tworzenia istniejącego obiektu; 

4) warunki rozbudowy i przebudowy budyn-
ków mieszkalnych: 

a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićk-
szenie rzutu budynku z wyjątkiem reali-
zacji niezbćdnych pomieszczeń wejścio-
wych, szybów dŝwigowych, dodatko-
wych klatek schodowych, wózkarni, po-
mieszczeń technicznych typu kotłownia 
oraz takich czćści budynku jak schody 
zewnćtrzne czy pochylnie - dopuszczenie 
nie dotyczy budynków, o których mowa 
w pkt 1, 

b) zakaz nadbudowy budynku, 

c) zakaz zmiany ukształtowania konstrukcji 
dachowej, 

d) dla budynków przy ul. Skalbmierskiej nr 
14, 16 i 18: dopuszczenie adaptacji stry-
chów na pomieszczenia uşytkowe, z tym 
şe obowiązuje zakaz realizacji facjat i lu-
karn, natomiast moşliwa jest realizacja 
świetlików, tj. okien połaciowych, rów-
noległych do poziomej krawćdzi dachu 
w odległości min. 3m od tej krawćdzi i 
nie wyşszych niş 0,4m ponad płaszczy-
znć połaci dachowej, 

e) dla budynków przy ul. Przybyszewskie-
go, o których mowa w pkt 1: dopuszcze-
nie adaptacji strychów na pomieszczenia 
uşytkowe niemieszkalne związane z ist-
niejącymi mieszkaniami, z tym şe obo-
wiązuje zakaz wykonywania jakichkol-
wiek zmian w kompozycji dachu (zmiany 
układu facjat oraz układu i kształtu okien 
powiekowych, realizacji nowych facjat i 
świetlików); 
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f) zakaz zmiany układu otworów okien-
nych, balkonów i loggii, z zastrzeşeniem 
przepisu lit. h, oraz zakaz zmiany charak-
teru (stylu) elewacji, chyba şe zmiana ma 
na celu przywrócenie pierwotnego cha-
rakteru (stylu), 

g) dla budynków, o których mowa w pkt 1, 
nakaz zastosowania pokrycia dachowego 
z dachówki ceramicznej lub cementowej 
w kolorze pomarańczowo-czerwonym, 

h) dopuszczenie zmiany sposobu uşytko-
wania lokali w parterach budynków 
mieszkalnych na usługowe, przy czym 
przebudowa takiego lokalu wymaga do-
stosowania do charakteru i stylu elewa-
cji; w przypadku realizacji nowego wej-
ścia do lokalu usługowego od strony uli-
cy musi ono być usytuowane syme-
trycznie wzglćdem osi pionowego ciągu 
okiem nad tym wejściem -dopuszczenie 
nie dotyczy budynków, o których mowa 
w pkt 1; 

5) zakaz realizacji budynków usługowych; 

6) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i gara-
şowych; 

7) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekra-
czalne według rysunku planu; 

8) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-
nie czynnej - 30% całości jednostki tereno-
wej, przy czym na rysunku planu wyznacza 
sić przestrzeń, która musi być utrzymana 
jako lokalna koncentracja zieleni ogólnodo-
stćpnej towarzyszącej, w rozumieniu § 2  
pkt 22; 

9) zakaz realizacji ogrodzeń; 

10) zasady realizacji reklam i znaków informa-
cyjno - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5, 
przy czym dopuszcza sić realizacjć wyłącz-
nie szyldów, szyldów reklamowych i reklam 
świetlnych. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

 

 

§ 51.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 8 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne i w od-
rćbnych budynkach. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza ewentualną koniecznością odtwo-
rzenia istniejącego obiektu; 

2) warunki rozbudowy i przebudowy budynków 
mieszkalnych: 

a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićksze-
nie rzutu budynku z wyjątkiem realizacji 
niezbćdnych pomieszczeń wejściowych, 
szybów dŝwigowych, dodatkowych klatek 
schodowych, wózkarni, pomieszczeń 
technicznych typu kotłownia oraz takich 
czćści budynku jak schody zewnćtrzne czy 
pochylnie; 

b) zakaz nadbudowy budynku, 

c) zakaz zmiany ukształtowania konstrukcji 
dachowej, 

d) dopuszczenie adaptacji strychów na po-
mieszczenia uşytkowe, z tym şe obowiązu-
je zakaz realizacji facjat i lukarn, natomiast 
moşliwa jest realizacja świetlików, tj. okien 
połaciowych, równoległych do poziomej 
krawćdzi dachu w odległości min. 3m od 
tej krawćdzi i nie wyşszych niş 0,4m ponad 
płaszczyznć połaci dachowej, 

e) zakaz zmiany układu otworów okiennych, 
balkonów i loggii, z zastrzeşeniem przepi-
su lit. f, oraz zakaz zmiany charakteru (sty-
lu) elewacji, chyba şe zmiana ma na celu 
przywrócenie pierwotnego charakteru 
(stylu), 

f) dopuszczenie zmiany sposobu uşytkowa-
nia lokali w parterach budynków miesz-
kalnych na usługowe, przy czym przebu-
dowa takiego lokalu wymaga dostosowa-
nia do charakteru i stylu elewacji; w przy-
padku realizacji nowego wejścia do lokalu 
usługowego od strony ulicy musi ono być 
usytuowane symetrycznie wzglćdem osi 
pionowego ciągu okiem nad tym wej-
ściem; 
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3) warunki realizacji i przebudowy budynków 

usług towarzyszących: 

a) moşliwość realizacji budynków usługo-
wych wyłącznie w naroşniku ulic Kaspro-
wicza i Oczapowskiego, 

b) powierzchnia zabudowy jednego obiektu: 
maksymalna - 60m2, minimalna - 35m2, 

c) maksymalna wysokość budynku do naj-
wyşej połoşonej krawćdzi dachu - 6m, 

d) dach płaski, 

e) maksymalna ilość budynków na terenie 
całej jednostki - 2; 

4) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

5) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej - 25% całości jednostki terenowej; 

6) w sąsiedztwie linii metra obowiązuje przepis 
§ 9 ust. 8; 

7) zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości wićk-
szej niş 0,6m; 

8) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) zakaz wjazdu na teren jednostki od ul. Ka-
sprowicza; 

2) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 52.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 9 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza ewentualną koniecznością odtwo-
rzenia istniejącego obiektu; 

2) warunki rozbudowy i przebudowy budynku 
mieszkalnego: 

a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićksze-
nie rzutu budynku z wyjątkiem realizacji 
niezbćdnych pomieszczeń wejściowych, 
szybów dŝwigowych, dodatkowych klatek 
schodowych, wózkarni, pomieszczeń 
technicznych typu kotłownia oraz takich 
czćści budynku jak schody zewnćtrzne czy 
pochylnie; 

b) zakaz nadbudowy budynku, 

c) zakaz zmiany ukształtowania konstrukcji 
dachowej, 

d) dopuszczenie adaptacji strychów na po-
mieszczenia uşytkowe, z tym şe obowiązu-
je zakaz realizacji facjat i lukarn, natomiast 
moşliwa jest realizacja świetlików, tj. okien 
połaciowych, równoległych do poziomej 
krawćdzi dachu w odległości min. 3m od 
tej krawćdzi i nie wyşszych niş 0,4m ponad 
płaszczyznć połaci dachowej, 

e) zakaz zmiany układu otworów okiennych, 
balkonów i loggii, z zastrzeşeniem przepi-
su lit. g, oraz zakaz zmiany charakteru (sty-
lu) elewacji, chyba şe zmiana ma na celu 
przywrócenie pierwotnego charakteru 
(stylu), 

f) utrzymanie zasady funkcjonowania lokali 
usługowych w parterze budynku jako pie-
rzei usługowej, 

g) dopuszczenie zmiany sposobu uşytkowa-
nia lokali w parterze budynku na usługo-
we, przy czym przebudowa takiego lokalu 
wymaga dostosowania do charakteru i 
stylu elewacji; 

3) zakaz realizacji budynków usługowych; 

4) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

5) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekra-
czalne według rysunku planu; 

6) zakaz zmniejszania istniejącego wskaŝnika 
powierzchni biologicznie czynnej na terenie 
jednostki; 

7) w sąsiedztwie linii metra obowiązuje przepis 
§ 9 ust. 8; 

8) zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości wićk-
szej niş 0,6m; 

9) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
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ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 53.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 10 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: wyklucza sić. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) budynek, oznaczony na rysunku planu, jest 
zabytkiem objćtym ochroną ustaloną pla-
nem -obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 4 pkt 2÷4; 

2) całość jednostki terenowej stanowi czćść 
strefy ochrony konserwatorskiej historycz-
nego zespołu zabudowy wyróşniającego sić 
jednorodnością układu architektonicznego i 
czasu jego powstania, określonego w § 7 
ust. 5 pkt 2; 

3) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza ewentualną koniecznością od-
tworzenia istniejącego obiektu; 

4) zakaz rozbudowy, w tym nadbudowy oraz 
zmiany ukształtowania konstrukcji dacho-
wej; 

5) dopuszczenie adaptacji strychów na po-
mieszczenia uşytkowe niemieszkalne zwią-
zane z istniejącymi mieszkaniami, z tym şe 
obowiązuje zakaz wykonywania zmian w 
kompozycji dachu poza moşliwością syme-
trycznego uzupełnienia układu facjat, pod 
warunkiem ścisłego nawiązania do wielko-
ści, formy i linii facjat istniejących; 

6) zakaz zmiany układu otworów (drzwi i 
okien) oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) 
elewacji, chyba şe zmiana ma na celu przy-
wrócenie pierwotnego charakteru (stylu); 

7) nakaz zastosowania pokrycia dachowego z 
dachówki ceramicznej lub cementowej w 
kolorze pomarańczowo-czerwonym; 

8) zakaz realizacji budynków usługowych; 

9) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i gara-
şowych; 

10) linie zabudowy obowiązujące według ry-
sunku planu; 

11) zakaz zmniejszania istniejącego wskaŝnika 
powierzchni biologicznie czynnej na terenie 
jednostki; 

12) zakaz realizacji ogrodzeń od strony ulicy o 
wysokości wićkszej niş 1,0m oraz zakaz re-
alizacji ogrodzeń nie aşurowych; 

13) zakaz realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 54.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 11 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: wyklucza sić. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) budynek, oznaczony na rysunku planu, jest 
zabytkiem objćtym ochroną ustaloną pla-
nem -obowiązują ustalenia zawarte § 7  
ust. 4 pkt 2÷4; 

2) całość jednostki terenowej stanowi czćść 
strefy ochrony konserwatorskiej historycz-
nego zespołu zabudowy wyróşniającego sić 
jednorodnością układu architektonicznego i 
czasu jego powstania, określonego w § 7 
ust. 5 pkt 2; 

3) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza ewentualną koniecznością od-
tworzenia istniejącego obiektu; 

4) zakaz rozbudowy, w tym nadbudowy oraz 
zmiany ukształtowania konstrukcji dacho-
wej; 

5) dopuszczenie adaptacji strychów na po-
mieszczenia uşytkowe niemieszkalne zwią-
zane z istniejącymi mieszkaniami, z tym şe 
obowiązuje zakaz wykonywania zmian w 
kompozycji dachu poza moşliwością reali-
zacji facjat od strony podwórza, pod warun-
kiem şe bćdą one wykonywane symetrycz-
nie, równocześnie i w jednym stylu archi-
tektonicznym (wielkości, formie i liniach); 
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6) zakaz zmiany układu otworów (drzwi i 

okien) oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) 
elewacji, chyba şe zmiana ma na celu przy-
wrócenie pierwotnego charakteru (stylu); 

7) nakaz zastosowania pokrycia dachowego z 
dachówki ceramicznej lub cementowej w 
kolorze pomarańczowo-czerwonym; 

8) zakaz realizacji budynków usługowych; 

9) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i gara-
şowych; 

10) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekra-
czalne według rysunku planu; 

11) zakaz zmniejszania istniejącego wskaŝnika 
powierzchni biologicznie czynnej na terenie 
jednostki; 

12) zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości wićk-
szej niş 0,6m; 

13) zakaz realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 55.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 12 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) budynki, oznaczone na rysunku planu, są 
zabytkami objćtymi ochroną ustaloną pla-
nem - obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 4 pkt 2÷4; 

2) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza ewentualną koniecznością od-
tworzenia istniejącego obiektu; 

3) warunki rozbudowy i przebudowy budyn-
ków mieszkalnych: 

 

a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićk-
szenie rzutu budynku z wyjątkiem reali-
zacji niezbćdnych pomieszczeń wejścio-
wych, szybów dŝwigowych, dodatko-
wych klatek schodowych, wózkarni, po-
mieszczeń technicznych typu kotłownia 
oraz takich czćści budynku jak schody 
zewnćtrzne czy pochylnie; 

b) zakaz nadbudowy budynku, 

c) zakaz zmiany ukształtowania konstrukcji 
dachowej, 

d) zakaz adaptacji strychów na poddasza 
uşytkowe, 

e) zakaz zmiany układu otworów okien-
nych, balkonów i loggii, z zastrzeşeniem 
przepisu lit. g, oraz zakaz zmiany charak-
teru (stylu) elewacji, chyba şe zmiana ma 
na celu przywrócenie pierwotnego cha-
rakteru (stylu), 

f) dla budynków z dachami spadzistymi 
nakaz zastosowania pokrycia dachowego 
z dachówki ceramicznej lub cementowej 
w kolorze pomarańczowo-czerwonym, 

g) dopuszczenie zmiany sposobu uşytko-
wania lokali w parterach budynków 
mieszkalnych na usługowe, przy czym 
przebudowa takiego lokalu wymaga do-
stosowania do charakteru i stylu elewa-
cji; w przypadku realizacji nowego wej-
ścia do lokalu usługowego od strony uli-
cy musi ono być usytuowane syme-
trycznie wzglćdem osi pionowego ciągu 
okien nad tym wejściem; 

4) zakaz realizacji budynków usługowych; 

5) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i gara-
şowych; 

6) linie zabudowy obowiązujące według ry-
sunku planu; 

7) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-
nie czynnej - 30% całości jednostki tereno-
wej, przy czym na rysunku planu wyznacza 
sić przestrzeń, która musi być utrzymana 
jako lokalna koncentracja zieleni ogólnodo-
stćpnej towarzyszącej, w rozumieniu § 2  
pkt 22; 

8) zasady realizacji ogrodzeń, zgodnie z § 8 
ust. 5; 

9) zakaz realizacji reklam; 

10) zasady realizacji znaków informacyjno - 
plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 
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3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 56.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 13 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) budynki, oznaczone na rysunku planu, są 
zabytkami objćtymi ochroną ustaloną pla-
nem - obowiązują ustalenia zawarte § 7 ust. 4 
pkt 2÷4; 

2) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza ewentualną koniecznością odtwo-
rzenia istniejącego obiektu; 

3) warunki rozbudowy i przebudowy budynków 
mieszkalnych: 

a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićksze-
nie rzutu budynku z wyjątkiem realizacji 
niezbćdnych pomieszczeń wejściowych, 
szybów dŝwigowych, dodatkowych klatek 
schodowych, wózkarni, pomieszczeń 
technicznych typu kotłownia oraz takich 
czćści budynku jak schody zewnćtrzne czy 
pochylnie; 

b) zakaz nadbudowy budynku, 

c) zakaz zmiany ukształtowania konstrukcji 
dachowej, 

d) zakaz zmiany układu otworów (drzwi i 
okien), balkonów i loggii oraz zakaz zmia-
ny charakteru (stylu) elewacji, chyba şe 
zmiana ma na celu przywrócenie pierwot-
nego charakteru (stylu), 

e) w budynku z dachem spadzistym dopusz-
czenie adaptacji strychów na pomieszcze-
nia uşytkowe z moşliwością realizacji 
okien połaciowych, wzglćdnie facjat 
zharmonizowanych z elewacją budynku, 

f) dla budynku, o którym mowa w lit. e, na-
kaz zastosowania pokrycia dachowego z 

dachówki ceramicznej lub cementowej w 
kolorze pomarańczowo-czerwonym; 

4) zakaz realizacji budynków usługowych, 

5) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych, 

6) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekra-
czalne według rysunku planu, 

7) zakaz zmniejszania istniejącego wskaŝnika 
powierzchni biologicznie czynnej na terenie 
jednostki, 

8) zakaz realizacji ogrodzeń, o wysokości wićk-
szej niş 0,6m; 

9) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 57.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 14 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza ewentualną koniecznością odtwo-
rzenia istniejącego obiektu; 

2) warunki rozbudowy i przebudowy budynku 
mieszkalnego: 
a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićksze-

nie rzutu budynku z wyjątkiem realizacji 
dodatkowych klatek schodowych, wózka-
mi, pomieszczeń technicznych typu ko-
tłownia oraz takich czćści budynku jak 
schody zewnćtrzne czy pochylnie; 

b) zakaz nadbudowy budynku, 

c) zakaz zmiany ukształtowania konstrukcji 
dachowej, 

d) zakaz adaptacji strychów na poddasza 
uşytkowe, 
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e) zakaz zmiany układu otworów (drzwi i 
okien), balkonów i loggii oraz zakaz zmia-
ny charakteru (stylu) elewacji, chyba şe 
zmiana ma na celu przywrócenie pierwot-
nego charakteru (stylu); 

3) zakaz realizacji budynków usługowych; 

4) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

5) linie zabudowy obowiązujące według rysun-
ku planu; 

6) zakaz zmniejszania istniejącego wskaŝnika 
powierzchni biologicznie czynnej na terenie 
jednostki; 

7) zasady realizacji ogrodzeń, zgodnie z § 8  
ust. 5; 

8) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5, przy 
czym dopuszcza sić realizacjć wyłącznie szyl-
dów, szyldów reklamowych i reklam świetl-
nych. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 58.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 15 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza ewentualną koniecznością odtwo-
rzenia istniejącego obiektu; 

2) warunki rozbudowy i przebudowy budynku 
mieszkalnego: 

a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićksze-
nie rzutu budynku z wyjątkiem realizacji 
niezbćdnych pomieszczeń wejściowych, 
szybów dŝwigowych, dodatkowych klatek 
schodowych, wózkarni, pomieszczeń 
technicznych typu kotłownia oraz takich 

czćści budynku jak schody zewnćtrzne czy 
pochylnie; 

b) zakaz nadbudowy budynku, 

c) zakaz zmiany ukształtowania konstrukcji 
dachowej, 

d) zakaz adaptacji strychów na poddasza 
uşytkowe, 

e) zakaz zmiany układu otworów okiennych, 
balkonów i loggii, z zastrzeşeniem przepi-
su lit. g, oraz zakaz zmiany charakteru (sty-
lu) elewacji, chyba şe zmiana ma na celu 
przywrócenie pierwotnego charakteru 
(stylu), 

f) utrzymanie zasady funkcjonowania lokali 
usługowych w parterze budynku, jako pie-
rzei usługowej; 

g) dopuszczenie zmiany sposobu uşytkowa-
nia lokali w parterze budynku na usługo-
we, przy czym przebudowa takiego lokalu 
wymaga dostosowania do charakteru i 
stylu elewacji; w przypadku realizacji no-
wego wejścia do lokalu usługowego od 
strony ulicy musi ono być usytuowane 
symetrycznie wzglćdem osi pionowego 
ciągu okiem nad tym wejściem; 

3) zakaz realizacji budynków usługowych; 

4) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

5) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekra-
czalne według rysunku planu; 

6) zakaz zmniejszania istniejącego wskaŝnika 
powierzchni biologicznie czynnej na terenie 
jednostki; 

7) zasady realizacji ogrodzeń, zgodnie z § 8  
ust. 5; 

8) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5, przy 
czym dopuszcza sić realizacjć wyłącznie szyl-
dów, szyldów reklamowych i reklam świetl-
nych. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 
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§ 59.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 16 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza ewentualną koniecznością odtwo-
rzenia istniejącego obiektu; 

2) warunki rozbudowy i przebudowy budynku 
mieszkalnego: 

a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićksze-
nie rzutu budynku z wyjątkiem realizacji 
niezbćdnych pomieszczeń wejściowych, 
szybów dŝwigowych, dodatkowych klatek 
schodowych, wózkarni, pomieszczeń 
technicznych typu kotłownia oraz takich 
czćści budynku jak schody zewnćtrzne czy 
pochylnie; 

b) zakaz nadbudowy budynku, 

c) zakaz zmiany ukształtowania konstrukcji 
dachowej, 

d) zakaz zmiany układu otworów (drzwi i 
okien), balkonów i loggii oraz zakaz zmia-
ny charakteru (stylu) elewacji, chyba şe 
zmiana ma na celu przywrócenie pierwot-
nego charakteru (stylu); 

3) zakaz realizacji budynków usługowych; 

4) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

5) linie zabudowy nieprzekraczalne według ry-
sunku planu; 

6) zakaz zmniejszania istniejącego wskaŝnika 
powierzchni biologicznie czynnej na terenie 
jednostki; 

7) zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości wićk-
szej niş 0,6m; 

8) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 60.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 17 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza ewentualną koniecznością odtwo-
rzenia istniejącego obiektu: 

2) warunki rozbudowy i przebudowy budynków 
mieszkalnych: 

a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićksze-
nie rzutu budynku z wyjątkiem realizacji 
niezbćdnych pomieszczeń wejściowych, 
szybów dŝwigowych, dodatkowych klatek 
schodowych, wózkami, pomieszczeń 
technicznych typu kotłownia oraz takich 
czćści budynku jak schody zewnćtrzne czy 
pochylnie; 

b) zakaz nadbudowy budynku o wićcej niş 
1/2 kondygnacji, tj. podwyşszenia ścian 
zewnćtrznych o wićcej niş 2m, pod wa-
runkiem kompleksowej realizacji inwesty-
cji, tj. dla całego budynku, a nie fragmen-
tu, 

c) zakaz zmiany ukształtowania konstrukcji 
dachowej, 

d) dopuszczenie adaptacji strychów na pod-
dasza uşytkowe pod warunkiem, şe nie 
spowoduje ona zmiany w elewacji ponişej 
górnej linii głównego gzymsu lub dys-
harmonić elewacji powyşej tej linii, 

e) zakaz zmiany układu otworów (drzwi i 
okien), balkonów i loggii oraz zakaz zmia-
ny charakteru (stylu) elewacji, chyba şe 
zmiana ma na celu przywrócenie pierwot-
nego charakteru (stylu); 

3) zakaz realizacji budynków usługowych; 

4) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

5) linie zabudowy nieprzekraczalne według ry-
sunku planu; 
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6) zakaz zmniejszania istniejącego wskaŝnika 

powierzchni biologicznie czynnej na terenie 
jednostki; 

7) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8  
ust. 5; 

8) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 61.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 18 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne i w od-
rćbnych budynkach. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) budynki, oznaczone na rysunku planu, są 
zabytkami objćtymi ochroną ustaloną pla-
nem -obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 4 pkt 2÷4; 

2) czćść jednostki terenowej stanowi strefć 
ochrony konserwatorskiej historycznego ze-
społu zabudowy wyróşniającego sić jedno-
rodnością układu architektonicznego i czasu 
jego powstania, określonego w § 7 ust. 5 
pkt 5; 

3) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza ewentualną koniecznością od-
tworzenia istniejącego obiektu; 

4) zakaz rozbudowy, w tym nadbudowy; 

5) zakaz zmiany układu otworów okiennych i 
drzwiowych, kompozycji elewacji frontowej, 
istniejącej wysokości elewacji frontowej 
oraz wysokości do kalenicy i ukształtowania 
konstrukcji dachowej, ale z moşliwością do-
stosowania do niej facjat, o których mowa 
w pkt 6 oraz z moşliwością przebudowy lo-
kali w parterach budynków na lokale usłu-
gowe, pod warunkiem dostosowania do 
stylu i zasady kompozycji elewacji; 

6) w przypadku przebudowy poddasza na 
uşytkowe dopuszczenie realizacji facjat pod 
warunkiem dostosowania do stylu i zasady 
kompozycji dachu, w tym dostosowania 
formy facjaty do jednej z najblişszej istnie-
jących facjat w tym samym zespole budyn-
ków; 

7) utrzymanie zasady funkcjonowania lokali 
usługowych w parterach budynków wzdłuş 
ul. Schroegera (od nr 72 do nr 80), jako pie-
rzei usługowej; 

8) dla budynków mieszkalnych nakaz zasto-
sowania pokrycia dachowego z dachówki 
ceramicznej lub cementowej w kolorze po-
marańczowo-czerwonym; 

9) dopuszcza sić rozbudowć dwóch budynków 
usług towarzyszących istniejących w pół-
nocnej czćści jednostki terenowej oraz ich 
wymianć na nowe budynki, z zachowaniem 
nastćpujących warunków: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
jednego budynku - 200m2, 

b) maksymalna wysokość budynków - do 
najwyşej połoşonej krawćdzi dachu - 
4,5m, 

c) dach płaski z obowiązkiem realizacji 
gzymsu i ścianki zasłaniającej spadek po-
łaci; 

d) kompozycja elewacji z podziałami o pro-
porcjach nawiązujących do elewacji ze-
społu frontowych budynków mieszkal-
nych; 

10) zakaz realizacji nowych wolnostojących i 
przybudowanych budynków gospodarczych 
i garaşowych; 

11) linie zabudowy obowiązujące według ry-
sunku planu; 

12) zakaz zmniejszania istniejącego wskaŝnika 
powierzchni biologicznie czynnej na terenie 
jednostki; 

13) zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości wićk-
szej niş 0,6m; 

14) zasady realizacji reklam i znaków informa-
cyjno - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5, 
przy czym dopuszcza sić realizacjć wyłącz-
nie szyldów, szyldów reklamowych i reklam 
świetlnych. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 
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4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 62.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 19 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) budynek, oznaczony na rysunku planu, jest 
zabytkiem objćtym ochroną ustaloną pla-
nem - obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 4 pkt 2÷4; 

2) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza ewentualną koniecznością od-
tworzenia istniejącego obiektu; 

3) zakaz rozbudowy, w tym nadbudowy oraz 
zmiany ukształtowania konstrukcji dacho-
wej; 

4) zakaz zmiany układu otworów (drzwi i 
okien), balkonów i loggii oraz zakaz zmiany 
charakteru (stylu) elewacji, chyba şe zmiana 
ma na celu przywrócenie pierwotnego cha-
rakteru (stylu); 

5) dla budynków z dachami spadzistymi nakaz 
zastosowania pokrycia dachowego z da-
chówki ceramicznej lub cementowej w kolo-
rze pomarańczowo-czerwonym; 

6) zakaz realizacji budynków usługowych; 

7) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i gara-
şowych; 

8) linie zabudowy obowiązujące według ry-
sunku planu; 

9) zakaz zmniejszania istniejącego wskaŝnika 
powierzchni biologicznie czynnej na terenie 
jednostki; 

10) zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości wićk-
szej niş 0,6 m; 

11) zasady realizacji reklam i znaków informa-
cyjno - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5, 
przy czym dopuszcza sić realizacjć wyłącz-
nie szyldów, szyldów reklamowych i reklam 
świetlnych. 

 

 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 63.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 20 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza ewentualną koniecznością odtwo-
rzenia istniejącego obiektu; 

2) warunki rozbudowy i przebudowy budynku 
mieszkalnego: 

a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićksze-
nie rzutu budynku z wyjątkiem realizacji 
niezbćdnych pomieszczeń wejściowych, 
szybów dŝwigowych, dodatkowych klatek 
schodowych, wózkarni, pomieszczeń 
technicznych typu kotłownia oraz takich 
czćści budynku jak schody zewnćtrzne czy 
pochylnie; 

b) zakaz nadbudowy budynku, 

c) zakaz zmiany ukształtowania konstrukcji 
dachowej, 

d) zakaz zmiany układu otworów (drzwi i 
okien), balkonów i loggii oraz zakaz zmia-
ny charakteru (stylu) elewacji, chyba şe 
zmiana ma na celu przywrócenie pierwot-
nego charakteru (stylu); 

3) zakaz realizacji budynków usługowych; 

4) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

5) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekra-
czalne według rysunku planu; 

6) zakaz zmniejszania istniejącego wskaŝnika 
powierzchni biologicznie czynnej na terenie 
jednostki; 
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7) zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości wićk-

szej niş 0,6m; 

8) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 64.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 21 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza ewentualną koniecznością odtwo-
rzenia istniejącego obiektu; 

2) warunki rozbudowy i przebudowy budynku 
mieszkalnego: 

a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićksze-
nie rzutu budynku z wyjątkiem realizacji 
niezbćdnych pomieszczeń wejściowych, 
szybów dŝwigowych, dodatkowych klatek 
schodowych, wózkami, pomieszczeń 
technicznych typu kotłownia oraz takich 
czćści budynku jak schody zewnćtrzne czy 
pochylnie; 

b) zakaz nadbudowy budynku, 

c) zakaz zmiany ukształtowania konstrukcji 
dachowej, 

d) zakaz zmiany układu otworów (drzwi i 
okien), balkonów i loggii oraz zakaz zmia-
ny charakteru (stylu) elewacji, chyba şe 
zmiana ma na celu przywrócenie pierwot-
nego charakteru (stylu); 

3) zakaz realizacji budynków usługowych; 

4) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

 

5) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekra-
czalne według rysunku planu; 

6) zakaz zmniejszania istniejącego wskaŝnika 
powierzchni biologicznie czynnej na terenie 
jednostki; 

7) zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości wićk-
szej niş 0,6 m; 

8) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 65.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 22 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza ewentualną koniecznością odtwo-
rzenia istniejącego obiektu; 

2) warunki rozbudowy i przebudowy budynków 
mieszkalnych: 

a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićksze-
nie rzutu budynku z wyjątkiem realizacji 
niezbćdnych pomieszczeń wejściowych, 
szybów dŝwigowych, dodatkowych klatek 
schodowych, wózkarni, pomieszczeń 
technicznych typu kotłownia oraz takich 
czćści budynku jak schody zewnćtrzne czy 
pochylnie; 

b) zakaz nadbudowy budynku, 

c) zakaz zmiany ukształtowania konstrukcji 
dachowej, 

d) zakaz zmiany układu otworów okiennych, 
balkonów i loggii, z zastrzeşeniem przepi-
su lit. f, oraz zakaz zmiany charakteru (sty-
lu) elewacji, chyba şe zmiana ma na celu 
przywrócenie pierwotnego charakteru 
(stylu), 
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e) utrzymanie zasady funkcjonowania lokali 
usługowych w parterach budynków 
wzdłuş ulic Şeromskiego i Schroegera jako 
pierzei usługowych; 

f) dopuszczenie zmiany sposobu uşytkowa-
nia lokali w parterach budynków miesz-
kalnych na usługowe, przy czym przebu-
dowa takiego lokalu wymaga dostosowa-
nia do charakteru i stylu elewacji; w przy-
padku realizacji nowego wejścia do lokalu 
usługowego od strony ulicy musi ono być 
usytuowane symetrycznie wzglćdem osi 
pionowego ciągu okiem nad tym wej-
ściem; 

3) zakaz realizacji budynków usługowych; 

4) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

5) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekra-
czalne według rysunku planu; 

6) zakaz zmniejszania istniejącego wskaŝnika 
powierzchni biologicznie czynnej na terenie 
jednostki; 

7) zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości wićk-
szej niş 0,6m; 

8) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 66.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 23 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza ewentualną koniecznością odtwo-
rzenia istniejącego obiektu; 

 

2) warunki rozbudowy i przebudowy budynków 
mieszkalnych: 

a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićksze-
nie rzutu budynku z wyjątkiem realizacji 
niezbćdnych pomieszczeń wejściowych, 
szybów dŝwigowych, dodatkowych klatek 
schodowych, wózkarni, pomieszczeń 
technicznych typu kotłownia oraz takich 
czćści budynku jak schody zewnćtrzne czy 
pochylnie; 

b) zakaz nadbudowy budynku, 

c) zakaz zmiany ukształtowania konstrukcji 
dachowej, 

d) zakaz zmiany układu okiennych, balkonów 
i loggii, z zastrzeşeniem przepisu lit. f, oraz 
zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, 
chyba şe zmiana ma na celu przywrócenie 
pierwotnego charakteru (stylu), 

e) utrzymanie zasady funkcjonowania lokali 
usługowych w parterze budynku wzdłuş 
ulicy Schroegera jako pierzei usługowej; 

f) dopuszczenie zmiany sposobu uşytkowa-
nia lokali w parterach budynków miesz-
kalnych na usługowe, przy czym przebu-
dowa takiego lokalu wymaga dostosowa-
nia do charakteru i stylu elewacji; w przy-
padku realizacji nowego wejścia do lokalu 
usługowego od strony ulicy musi ono być 
usytuowane symetrycznie wzglćdem osi 
pionowego ciągu okiem nad tym wej-
ściem; 

3) zakaz realizacji budynków usługowych; 

4) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

5) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekra-
czalne według rysunku planu; 

6) zakaz zmniejszania istniejącego wskaŝnika 
powierzchni biologicznie czynnej na terenie 
jednostki; 

7) zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości wićk-
szej niş 0,6 m; 

8) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 
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4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 67.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 24 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) budynek, oznaczony na rysunku planu  
(ul. Kasprowicza 55), jest zabytkiem objć-
tym ochroną ustaloną planem - obowiązują 
ustalenia zawarte w § 7 ust. 4 pkt 2÷4; 

2) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza ewentualną koniecznością od-
tworzenia istniejącego obiektu; 

3) warunki rozbudowy i przebudowy budyn-
ków mieszkalnych: 

a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićk-
szenie rzutu budynku z wyjątkiem reali-
zacji niezbćdnych pomieszczeń wejścio-
wych, szybów dŝwigowych, dodatko-
wych klatek schodowych, wózkarni, po-
mieszczeń technicznych typu kotłownia 
oraz takich czćści budynku jak schody 
zewnćtrzne czy pochylnie; 

b) zakaz nadbudowy budynku, 

c) zakaz zmiany ukształtowania konstrukcji 
dachowej, 

d) zakaz zmiany układu otworów okien-
nych, balkonów i loggii, z zastrzeşeniem 
przepisu lit. f, oraz zakaz zmiany charak-
teru (stylu) elewacji, chyba şe zmiana ma 
na celu przywrócenie pierwotnego cha-
rakteru (stylu), 

e) utrzymanie zasady funkcjonowania lokali 
usługowych w parterze budynku al. 
Zjednoczenia nr 21/23, jako pierzei usłu-
gowej, 

f) dopuszczenie zmiany sposobu uşytko-
wania lokali w parterach budynków 
mieszkalnych przy ul. Kasprowicza nr 53 
i 55 na usługowe, przy czym przebudowa 
takiego lokalu wymaga dostosowania do 
charakteru i stylu elewacji; 

4) zakaz realizacji budynków usługowych; 

5) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i gara-
şowych; 

6) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekra-
czalne według rysunku planu; 

7) zakaz zmniejszania istniejącego wskaŝnika 
powierzchni biologicznie czynnej na terenie 
jednostki; 

8) w sąsiedztwie linii metra obowiązuje prze-
pis § 9 ust. 8; 

9) zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości wićk-
szej niş 0,6m; 

10) zasady realizacji reklam i znaków informa-
cyjno - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 68.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 25 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne i w od-
rćbnych budynkach. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza ewentualną koniecznością odtwo-
rzenia istniejącego obiektu; 

2) warunki rozbudowy i przebudowy budynków 
mieszkalnych: 

a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićksze-
nie rzutu budynku z wyjątkiem realizacji 
niezbćdnych pomieszczeń wejściowych, 
szybów dŝwigowych, dodatkowych klatek 
schodowych, wózkarni, pomieszczeń 
technicznych typu kotłownia oraz takich 
czćści budynku jak schody zewnćtrzne czy 
pochylnie; 

b) zakaz nadbudowy budynku poprzez pod-
wyşszanie ścian zewnćtrznych, 

 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 208 – 48858 – Poz. 6597 
 

c) dopuszczenie adaptacji strychów na po-
mieszczenia uşytkowe, z tym şe obowiązu-
je zakaz realizacji facjat i lukarn, natomiast 
moşliwa jest realizacja świetlików, tj. okien 
połaciowych, równoległych do poziomej 
krawćdzi dachu w odległości min. 3m od 
tej krawćdzi i nie wyşszych niş 0,4m ponad 
płaszczyznć połaci dachowej, 

d) zakaz zmiany układu otworów okiennych, 
balkonów i loggii, z zastrzeşeniem przepi-
su lit. f, oraz zakaz zmiany charakteru (sty-
lu) elewacji, chyba şe zmiana ma na celu 
przywrócenie pierwotnego charakteru 
(stylu), 

e) utrzymanie zasady funkcjonowania lokali 
usługowych w parterach budynków od 
strony ulicy Kasprowicza, al. Zjednoczenia 
i ul. Przybyszewskiego, jako pierzei usłu-
gowych, 

f) dopuszczenie zmiany sposobu uşytkowa-
nia lokali w parterach budynków miesz-
kalnych na usługowe, przy czym przebu-
dowa takiego lokalu wymaga dostosowa-
nia do charakteru i stylu elewacji; 

3) warunki realizacji budynków usług towarzy-
szących: 

a) powierzchnia zabudowy jednego obiektu: 
maksymalna - 80m2, minimalna - 35m2, 

b) maksymalna wysokość budynku do naj-
wyşej połoşonej krawćdzi dachu - 6m, 

c) dach płaski; 

4) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

5) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekra-
czalne według rysunku planu; 

6) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej - 30% całości jednostki terenowej, 
przy czym na rysunku planu wyznacza sić 
przestrzenie, które muszą być utrzymane jako 
lokalne koncentracje zieleni ogólnodostćpnej 
towarzyszącej, w rozumieniu § 2 pkt 22; 

7) w sąsiedztwie linii metra obowiązuje przepis 
§ 9 ust. 8; 

8) zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości wićk-
szej niş 0,6m; 

9) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 

ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 69.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 26 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne i w od-
rćbnych budynkach.. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza ewentualną koniecznością odtwo-
rzenia istniejącego obiektu; 

2) warunki rozbudowy i przebudowy budynków 
mieszkalnych: 

a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićksze-
nie rzutu budynku z wyjątkiem realizacji 
niezbćdnych pomieszczeń wejściowych, 
szybów dŝwigowych, dodatkowych klatek 
schodowych, wózkarni, pomieszczeń 
technicznych typu kotłownia oraz takich 
czćści budynku jak schody zewnćtrzne czy 
pochylnie; 

b) zakaz nadbudowy budynku poprzez pod-
wyşszanie ścian zewnćtrznych, 

c) dopuszczenie adaptacji strychów na po-
mieszczenia uşytkowe, z tym şe obowiązu-
je zakaz realizacji facjat i lukarn, natomiast 
moşliwa jest realizacja świetlików, tj. okien 
połaciowych, równoległych do poziomej 
krawćdzi dachu w odległości min. 3m od 
tej krawćdzi i nie wyşszych niş 0,4m ponad 
płaszczyznć połaci dachowej, 

d) zakaz zmiany układu otworów okiennych, 
balkonów i loggii, z zastrzeşeniem przepi-
su lit. f, oraz zakaz zmiany charakteru (sty-
lu) elewacji, chyba şe zmiana ma na celu 
przywrócenie pierwotnego charakteru 
(stylu), 

e) utrzymanie zasady funkcjonowania lokali 
usługowych w parterach budynków od 
strony ulic Kasprowicza i Przybyszewskie-
go, jako pierzei usługowych, 

f) dopuszczenie zmiany sposobu uşytkowa-
nia lokali w parterach budynków miesz-
kalnych na usługowe, przy czym przebu-
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dowa takiego lokalu wymaga dostosowa-
nia do charakteru i stylu elewacji; 

3) warunki realizacji budynków usług towarzy-
szących: 

a) powierzchnia zabudowy jednego obiektu: 
maksymalna - 80m2, minimalna - 35m2, 

b) maksymalna wysokość budynku do naj-
wyşej połoşonej krawćdzi dachu - 6m, 

c) dach płaski, 

d) maksymalna ilość budynków na terenie 
całej jednostki - 2; 

4) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

5) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekra-
czalne według rysunku planu; 

6) zakaz zmniejszania istniejącego wskaŝnika 
powierzchni biologicznie czynnej na terenie 
jednostki; 

7) w sąsiedztwie linii metra obowiązuje przepis 
§ 9 ust. 8; 

8) zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości wićk-
szej niş 0,6m; 

9) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 70.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 27 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza moşliwością wymiany istniejące-
go obiektu na działce nr ewid. 29; 

 

2) warunki rozbudowy i przebudowy budynków 
mieszkalnych: 

a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićksze-
nie rzutu budynku z wyjątkiem realizacji 
niezbćdnych pomieszczeń wejściowych, 
szybów dŝwigowych, dodatkowych klatek 
schodowych, wózkarni, pomieszczeń 
technicznych typu kotłownia oraz takich 
czćści budynku jak schody zewnćtrzne czy 
pochylnie; 

b) zakaz nadbudowy budynku, 

c) zakaz zmiany ukształtowania konstrukcji 
dachowej, 

d) zakaz zmiany układu otworów (drzwi i 
okien), balkonów i loggii oraz zakaz zmia-
ny charakteru (stylu) elewacji, chyba şe 
zmiana ma na celu przywrócenie pierwot-
nego charakteru (stylu), 

3) warunki realizacji nowego budynku jako wy-
miany istniejącego: 

a) wysokość zabudowy - 11m (3 kondygnacje 
nadziemne) dla frontowej czćści budynku, 
z tym şe dopuszcza sić podwyşszenie tyl-
nej czćści budynku o dodatkową kondy-
gnacjć pod warunkiem nieprzekraczania 
maksymalnej wysokości zabudowy - 13m; 

b) obowiązek realizacji dachu płaskiego; 

c) maksymalny wskaŝnik powierzchni zabu-
dowanej na działce - 0,4; 

4) zakaz realizacji budynków usługowych; 

5) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

6) linie zabudowy obowiązujące według rysun-
ku planu; 

7) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej - 30% całości jednostki terenowej; 

8) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8  
ust. 5; 

9) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 
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§ 71.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 28 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza ewentualną koniecznością odtwo-
rzenia istniejącego obiektu; 

2) warunki rozbudowy i przebudowy budynków 
mieszkalnych: 

a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićksze-
nie rzutu budynku z wyjątkiem realizacji 
niezbćdnych pomieszczeń wejściowych, 
szybów dŝwigowych, dodatkowych klatek 
schodowych, wózkami, pomieszczeń 
technicznych typu kotłownia oraz takich 
czćści budynku jak schody zewnćtrzne czy 
pochylnie; 

b) zakaz nadbudowy budynku, 

c) zakaz zmiany ukształtowania konstrukcji 
dachowej, 

d) dopuszczenie adaptacji strychów na pod-
dasza uşytkowe pod warunkiem, şe nie 
spowoduje ona zmiany w elewacji ponişej 
górnej linii głównego gzymsu lub dys-
harmonić elewacji powyşej tej linii, 

e) zakaz zmiany układu otworów okiennych, 
balkonów i loggii, z zastrzeşeniem przepi-
su lit. g, oraz zakaz zmiany charakteru (sty-
lu) elewacji, chyba şe zmiana ma na celu 
przywrócenie pierwotnego charakteru 
(stylu), 

f) utrzymanie zasady funkcjonowania lokali 
usługowych w parterze budynku jako pie-
rzei usługowej, 

g) dopuszczenie zmiany sposobu uşytkowa-
nia lokali w parterze budynku na usługo-
we, przy czym przebudowa takiego lokalu 
wymaga dostosowania do charakteru i 
stylu elewacji; w przypadku realizacji no-
wego wejścia do lokalu usługowego od 
strony ulicy musi ono być usytuowane 
symetrycznie wzglćdem osi pionowego 
ciągu okiem nad tym wejściem; 

3) zakaz realizacji budynków usługowych; 

4) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

5) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekra-
czalne według rysunku planu; 

6) zakaz zmniejszania istniejącego wskaŝnika 
powierzchni biologicznie czynnej na terenie 
jednostki; 

7) zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości wićk-
szej niş 0,6m; 

8) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 72.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 29 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza ewentualną koniecznością odtwo-
rzenia istniejącego obiektu; 

2) warunki rozbudowy i przebudowy budynków 
mieszkalnych: 

a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićksze-
nie rzutu budynku z wyjątkiem realizacji 
niezbćdnych pomieszczeń wejściowych, 
szybów dŝwigowych, dodatkowych klatek 
schodowych, wózkarni, pomieszczeń 
technicznych typu kotłownia oraz takich 
czćści budynku jak schody zewnćtrzne czy 
pochylnie; 

b) zakaz nadbudowy budynku, 

c) zakaz zmiany ukształtowania konstrukcji 
dachowej, 

d) dopuszczenie adaptacji strychów na po-
mieszczenia uşytkowe, z tym şe obowiązu-
je zakaz realizacji facjat i lukarn, natomiast 
moşliwa jest realizacja świetlików, tj. okien 
połaciowych, równoległych do poziomej 
krawćdzi dachu w odległości min. 3m od 
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tej krawćdzi i nie wyşszych niş 0,4m ponad 
płaszczyznć połaci dachowej, 

e) zakaz zmiany układu otworów (drzwi i 
okien), balkonów i loggii oraz zakaz zmia-
ny charakteru (stylu) elewacji, chyba şe 
zmiana ma na celu przywrócenie pierwot-
nego charakteru (stylu); 

3) zakaz realizacji budynków usługowych; 

4) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

5) linie zabudowy nieprzekraczalne według ry-
sunku planu; 

6) zakaz zmniejszania istniejącego wskaŝnika 
powierzchni biologicznie czynnej na terenie 
jednostki; 

7) zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości wićk-
szej niş 0,6m; 

8) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) zakaz wjazdu na teren jednostki od al. Zjed-
noczenia; 

2) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 73.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 30 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza ewentualną koniecznością odtwo-
rzenia istniejącego obiektu; 

2) warunki rozbudowy i przebudowy budynków 
mieszkalnych: 

a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićksze-
nie rzutu budynku z wyjątkiem realizacji 
niezbćdnych pomieszczeń wejściowych, 
szybów dŝwigowych, dodatkowych klatek 

schodowych, wózkarni, pomieszczeń 
technicznych typu kotłownia oraz takich 
czćści budynku jak schody zewnćtrzne czy 
pochylnie; 

b) zakaz nadbudowy budynku poprzez pod-
wyşszanie ścian zewnćtrznych, 

c) dopuszczenie nadbudowy prześwitów, 
analogicznie do juş zrealizowanych, pod 
warunkiem równoczesnej zabudowy oby-
dwu sąsiadujących prześwitów, 

d) dopuszczenie adaptacji strychów na po-
mieszczenia uşytkowe, z tym şe obowiązu-
je zakaz realizacji facjat i lukarn, natomiast 
moşliwa jest realizacja świetlików, tj. okien 
połaciowych, równoległych do poziomej 
krawćdzi dachu w odległości min. 3m od 
tej krawćdzi i nie wyşszych niş 0,4m ponad 
płaszczyznć połaci dachowej, 

e) zakaz zmiany układu otworów okiennych, 
balkonów i loggii, z zastrzeşeniem przepi-
su lit. g, oraz zakaz zmiany charakteru (sty-
lu) elewacji, chyba şe zmiana ma na celu 
przywrócenie pierwotnego charakteru 
(stylu), 

f) utrzymanie zasady funkcjonowania lokali 
usługowych w parterach budynków od 
strony ulic Kasprowicza, al. Zjednoczenia i 
Podczaszyńskiego jako pierzei usługo-
wych, 

h) dopuszczenie zmiany sposobu uşytkowa-
nia lokali w parterach budynków miesz-
kalnych na usługowe, przy czym przebu-
dowa takiego lokalu wymaga dostosowa-
nia do charakteru i stylu elewacji; 

3) zakaz realizacji budynków usługowych; 

4) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

5) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekra-
czalne według rysunku planu; 

6) zakaz zmniejszania istniejącego wskaŝnika 
powierzchni biologicznie czynnej na terenie 
jednostki; 

7) w sąsiedztwie linii metra obowiązuje przepis 
§ 9 ust. 8; 

8) zasady realizacji ogrodzeń o wysokości wićk-
szej niş 0,6m; 

9) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej: 
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1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-

ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 74.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 31 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) budynki, oznaczone na rysunku planu, są 
zabytkami objćtymi ochroną ustaloną pla-
nem - obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 4 pkt 2÷4; 

2) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza ewentualną koniecznością odtwo-
rzenia istniejącego obiektu; 

3) warunki rozbudowy i przebudowy budynków 
mieszkalnych: 

a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićksze-
nie rzutu budynku z wyjątkiem realizacji 
niezbćdnych pomieszczeń wejściowych, 
szybów dŝwigowych, dodatkowych klatek 
schodowych, wózkarni, pomieszczeń 
technicznych typu kotłownia oraz takich 
czćści budynku jak schody zewnćtrzne czy 
pochylnie; 

b) zakaz nadbudowy budynku, 

c) zakaz zmiany ukształtowania konstrukcji 
dachowej, 

d) dopuszczenie adaptacji strychów na po-
mieszczenia uşytkowe, z tym şe obowiązu-
je zakaz realizacji facjat i lukarn, natomiast 
moşliwa jest realizacja świetlików, tj. okien 
połaciowych, równoległych do poziomej 
krawćdzi dachu w odległości min. 3 m od 
tej krawćdzi i nie wyşszych niş 0,4m ponad 
płaszczyznć połaci dachowej; okienka w 
ścianie poddasze dopuszczalne tylko 
zgodnie z rytmem okien elewacji; 

e) zakaz zmiany układu otworów (drzwi i 
okien), balkonów i loggii oraz zakaz zmia-
ny charakteru (stylu) elewacji, chyba şe 
zmiana ma na celu przywrócenie pierwot-
nego charakteru (stylu); 

4) zakaz realizacji budynków usługowych; 

5) linie zabudowy obowiązujące według rysun-
ku planu; 

6) zakaz zmniejszania istniejącego wskaŝnika 
powierzchni biologicznie czynnej na terenie 
jednostki; 

7) zasady realizacji ogrodzeń, zgodnie z § 8  
ust. 5; 

8) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 75.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 32 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) budynki, oznaczone na rysunku planu, są 
zabytkami objćtymi ochroną ustaloną pla-
nem - obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 4 pkt 2÷4; 

2) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza ewentualną koniecznością odtwo-
rzenia istniejącego obiektu; 

3) warunki rozbudowy i przebudowy budynków 
mieszkalnych: 

a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićksze-
nie rzutu budynku z wyjątkiem realizacji 
niezbćdnych pomieszczeń wejściowych, 
szybów dŝwigowych, dodatkowych klatek 
schodowych, wózkarni, pomieszczeń 
technicznych typu kotłownia oraz takich 
czćści budynku jak schody zewnćtrzne czy 
pochylnie; 

b) zakaz nadbudowy budynku, 

c) zakaz zmiany ukształtowania konstrukcji 
dachowej, 
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d) dopuszczenie adaptacji strychów na po-
mieszczenia uşytkowe, z tym şe obowiązu-
je zakaz realizacji facjat i lukam, natomiast 
moşliwa jest realizacja świetlików, tj. okien 
połaciowych, równoległych do poziomej 
krawćdzi dachu w odległości min. 3m od 
tej krawćdzi i nie wyşszych niş 0,4m ponad 
płaszczyznć połaci dachowej, 

e) zakaz zmiany układu otworów okiennych, 
balkonów i loggii, z zastrzeşeniem przepi-
su lit. f, oraz zakaz zmiany charakteru (sty-
lu) elewacji, chyba şe zmiana ma na celu 
przywrócenie pierwotnego charakteru 
(stylu), 

f) dopuszczenie zmiany sposobu uşytkowa-
nia lokali w parterach budynków miesz-
kalnych na usługowe, przy czym przebu-
dowa takiego lokalu wymaga dostosowa-
nia do charakteru i stylu elewacji; w przy-
padku realizacji nowego wejścia do lokalu 
usługowego od strony ulicy musi ono być 
usytuowane symetrycznie wzglćdem osi 
pionowego ciągu okiem nad tym wej-
ściem; 

4) zakaz realizacji budynków usługowych; 

5) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

6) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekra-
czalne według rysunku planu; 

7) zakaz zmniejszania istniejącego wskaŝnika 
powierzchni biologicznie czynnej na terenie 
jednostki; 

8) zasady realizacji ogrodzeń, zgodnie z § 8  
ust. 5; 

9) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 76.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 33 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) budynki, oznaczone na rysunku planu, są 
zabytkami objćtymi ochroną ustaloną pla-
nem - obowiązują ustalenia zawarte § 7 ust. 4 
pkt 2÷4; 

2) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza ewentualną koniecznością odtwo-
rzenia istniejącego obiektu; 

3) warunki przebudowy budynków mieszkal-
nych: 

a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićksze-
nie rzutu budynku z wyjątkiem realizacji 
niezbćdnych pomieszczeń wejściowych, 
szybów dŝwigowych, dodatkowych klatek 
schodowych, wózkami, pomieszczeń 
technicznych typu kotłownia oraz takich 
czćści budynku jak schody zewnćtrzne czy 
pochylnie; 

b) zakaz nadbudowy budynku, 

c) zakaz zmiany ukształtowania konstrukcji 
dachowej, 

d) zakaz zmiany układu otworów okiennych, 
balkonów i loggii, z zastrzeşeniem przepi-
su lit. f oraz zakaz zmiany charakteru (sty-
lu) elewacji, chyba, şe zmiana ma na celu 
przywrócenie pierwotnego charakteru 
(stylu), 

e) utrzymanie zasady funkcjonowania lokali 
usługowych w parterze budynku ul. Pod-
czaszyńskiego nr 31, jako pierzei usługo-
wej, 

f) dopuszczenie zmiany sposobu uşytkowa-
nia lokali w parterach budynków miesz-
kalnych na usługowe, przy czym przebu-
dowa takiego lokalu wymaga dostosowa-
nia do charakteru i stylu elewacji; 

4) zakaz realizacji budynków usługowych; 

5) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

6) linie zabudowy obowiązujące według rysun-
ku planu; 

7) zakaz zmniejszania istniejącego wskaŝnika 
powierzchni biologicznie czynnej na terenie 
jednostki; 

 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 208 – 48864 – Poz. 6597 
 
8) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8  

ust. 5; 

9) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 77.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 34 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) budynki, oznaczone na rysunku planu, są 
zabytkami objćtymi ochroną ustaloną pla-
nem - obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 4 pkt 2÷4; 

2) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych poza moşliwością realizacji budynku 
plombowego miedzy budynkami ul. Mary-
moncka nr 75 i 77; 

3) warunki realizacji dla budynku plombowe-
go: 

a) maksymalna wysokość budynku do naj-
wyşej połoşonej krawćdzi dachu - dosto-
sowana do analogicznej wysokości jed-
nego z budynków sąsiednich, 

b) maksymalna ilość kondygnacji nadziem-
nych - 4, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowana 
jest równoznaczna z powierzchnią wy-
znaczoną na rysunku planu liniami zabu-
dowy, 

d) maksymalna szerokość elewacji fronto-
wej budynku jest równoznaczna z odle-
głością mićdzy budynkami ul. Mary-
moncka nr 75 i 77, 

e) wysokość górnej krawćdzi elewacji fron-
towej - dostosowana do analogicznej 
wysokości jednego z budynków sąsied-
nich, 

f) obowiązek realizacji usług w parterze 
budynku; 

4) warunki rozbudowy i przebudowy budyn-
ków mieszkalnych: 

a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićk-
szenie rzutu budynku z wyjątkiem reali-
zacji niezbćdnych pomieszczeń wejścio-
wych, szybów dŝwigowych, dodatko-
wych klatek schodowych, wózkami, po-
mieszczeń technicznych typu kotłownia 
oraz takich czćści budynku jak schody 
zewnćtrzne czy pochylnie; 

b) zakaz zmiany dachu płaskiego na spadzi-
sty, 

c) dopuszczenie adaptacji strychów na 
poddasza uşytkowe pod warunkiem, şe 
nie spowoduje ona zmiany w elewacji 
ponişej górnej linii głównego gzymsu 
lub dysharmonić elewacji powyşej tej li-
nii, 

d) zakaz nadbudowy budynku poza nie-
zbćdnym podwyşszeniem związanym z 
adaptacją strychu, o której mowa w lit. c, 
pod warunkiem, şe nadbudowa bćdzie 
wycofana w stosunku do płaszczyzny 
elewacji frontowej, 

e) zakaz zmiany układu otworów okien-
nych, balkonów i loggii, z zastrzeşeniem 
przepisu lit. g, oraz zakaz zmiany charak-
teru (stylu) elewacji, chyba şe zmiana ma 
na celu przywrócenie pierwotnego cha-
rakteru (stylu), 

f) utrzymanie zasady funkcjonowania lokali 
usługowych w parterach budynków jako 
pierzei usługowych od strony ul. Mary-
monckiej i al. Zjednoczenia, 

g) dopuszczenie zmiany sposobu uşytko-
wania lokali w parterach budynków 
mieszkalnych na usługowe, przy czym 
przebudowa takiego lokalu wymaga do-
stosowania do charakteru i stylu elewa-
cji; 

5) dla budynku usługowego ul. Marymoncka 
nr 75A: 

a) dopuszczenie wyłącznie czasowego za-
chowania, 

b) zakaz przebudowy i rozbudowy, w tym 
nadbudowy; 

6) zakaz realizacji budynków usługowych; 

7) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i gara-
şowych; 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 208 – 48865 – Poz. 6597 
 
8) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekra-

czalne według rysunku planu; 

9) zakaz zmniejszania istniejącego wskaŝnika 
powierzchni biologicznie czynnej na terenie 
jednostki; 

10) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8 
ust. 5; 

11) zasady realizacji reklam i znaków informa-
cyjno - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) ze wzglćdu na stan zainwestowania terenu 
jednostki przepisy § 10 ust. 6 nie mają zasto-
sowania. 

§ 78.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 35 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) budynki, oznaczone na rysunku planu, są 
zabytkami objćtymi ochroną ustaloną pla-
nem - obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 4 pkt 2÷4; 

2) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza ewentualną koniecznością odtwo-
rzenia istniejącego obiektu; 

3) warunki rozbudowy i przebudowy budynków 
mieszkalnych: 

a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićksze-
nie rzutu budynku z wyjątkiem realizacji 
niezbćdnych pomieszczeń wejściowych, 
szybów dŝwigowych, dodatkowych klatek 
schodowych, wózkarni, pomieszczeń 
technicznych typu kotłownia oraz takich 
czćści budynku jak schody zewnćtrzne czy 
pochylnie; 

b) zakaz nadbudowy budynku, 

c) zakaz zmiany ukształtowania konstrukcji 
dachowej, 

d) zakaz zmiany układu otworów okiennych, 
balkonów i loggii, z zastrzeşeniem przepi-

su lit. f, oraz zakaz zmiany charakteru (sty-
lu) elewacji, chyba şe zmiana ma na celu 
przywrócenie pierwotnego charakteru 
(stylu), 

e) utrzymanie zasady funkcjonowania lokali 
usługowych w parterach budynków, jako 
pierzei usługowych od strony ul. Mary-
monckiej i ul. Podczaszyńskiego, 

f) dopuszczenie zmiany sposobu uşytkowa-
nia lokali w parterach budynków miesz-
kalnych na usługowe, przy czym przebu-
dowa takiego lokalu wymaga dostosowa-
nia do charakteru i stylu elewacji; 

4) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

5) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekra-
czalne według rysunku planu; 

6) zakaz zmniejszania istniejącego wskaŝnika 
powierzchni biologicznie czynnej na terenie 
jednostki; 

7) zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości wićk-
szej niş 0,6m; 

8) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 79.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 36 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) budynki, oznaczone na rysunku planu, są 
zabytkami objćtymi ochroną ustaloną pla-
nem - obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 4 pkt 2÷4; 

2) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza ewentualną koniecznością od-
tworzenia istniejącego obiektu; 
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3) warunki rozbudowy i przebudowy budyn-

ków mieszkalnych: 

a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićk-
szenie rzutu budynku z wyjątkiem reali-
zacji niezbćdnych pomieszczeń wejścio-
wych, szybów dŝwigowych, dodatko-
wych klatek schodowych, wózkarni, po-
mieszczeń technicznych typu kotłownia 
oraz takich czćści budynku jak schody 
zewnćtrzne czy pochylnie; 

b) zakaz nadbudowy budynku, 

c) zakaz zmiany ukształtowania konstrukcji 
dachowej, 

d) dopuszczenie adaptacji strychów na po-
mieszczenia uşytkowe, z tym şe obowią-
zuje zakaz realizacji facjat i lukarn, nato-
miast moşliwa jest realizacja świetlików, 
tj. okien połaciowych, równoległych do 
poziomej krawćdzi dachu w odległości 
min. 3m od tej krawćdzi i nie wyşszych 
niş 0,4m ponad płaszczyznć połaci da-
chowej, 

e) zakaz zmiany układu otworów okien-
nych, balkonów i loggii, z zastrzeşeniem 
przepisu lit. g, oraz zakaz zmiany charak-
teru (stylu) elewacji, chyba şe zmiana ma 
na celu przywrócenie pierwotnego cha-
rakteru (stylu), 

f) utrzymanie zasady funkcjonowania lokali 
usługowych w parterach budynków od 
strony ulicy Kasprowicza, jako pierzei 
usługowej, 

g) dopuszczenie zmiany sposobu uşytko-
wania lokali w parterach budynków 
mieszkalnych na usługowe, przy czym 
przebudowa takiego lokalu wymaga do-
stosowania do charakteru i stylu elewa-
cji; 

4) zakaz realizacji budynków usługowych; 

5) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i gara-
şowych; 

6) linie zabudowy obowiązujące według ry-
sunku planu; 

7) zakaz zmniejszania istniejącego wskaŝnika 
powierzchni biologicznie czynnej na terenie 
jednostki; 

8) w sąsiedztwie linii metra obowiązuje prze-
pis § 9 ust. 8; 

9) zasady realizacji ogrodzeń, zgodnie z § 8 
ust. 5; 

 

10) zasady realizacji reklam i znaków informa-
cyjno - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 80.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 37 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) budynki, oznaczone na rysunku planu, są 
zabytkami objćtymi ochroną ustaloną pla-
nem - obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 4 pkt 2÷4; 

2) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza ewentualną koniecznością od-
tworzenia istniejącego obiektu; 

3) warunki rozbudowy i przebudowy budyn-
ków mieszkalnych: 

a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićk-
szenie rzutu budynku z wyjątkiem reali-
zacji niezbćdnych pomieszczeń wejścio-
wych, szybów dŝwigowych, dodatko-
wych klatek schodowych, wózkarni, po-
mieszczeń technicznych typu kotłownia 
oraz takich czćści budynku jak schody 
zewnćtrzne czy pochylnie; 

b) zakaz nadbudowy budynku, 

c) zakaz zmiany ukształtowania konstrukcji 
dachowej, 

d) dopuszczenie adaptacji strychów na po-
mieszczenia uşytkowe, z tym şe obowią-
zuje zakaz realizacji facjat i lukarn, nato-
miast moşliwa jest realizacja świetlików, 
tj. okien połaciowych, równoległych do 
poziomej krawćdzi dachu w odległości 
min. 3m od tej krawćdzi i nie wyşszych 
niş 0,4m ponad płaszczyznć połaci da-
chowej, 
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e) zakaz zmiany układu otworów (drzwi i 
okien), balkonów i loggii oraz zakaz 
zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba 
şe zmiana ma na celu przywrócenie 
pierwotnego charakteru (stylu), 

f) utrzymanie zasady funkcjonowania lokali 
usługowych w parterach budynków od 
strony ulicy Kasprowicza, jako pierzei 
usługowej, 

g) dopuszczenie zmiany sposobu uşytko-
wania lokali w parterach budynków 
mieszkalnych na usługowe, przy czym 
przebudowa takiego lokalu wymaga do-
stosowania do charakteru i stylu elewa-
cji; 

4) zakaz realizacji budynków usługowych; 

5) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i gara-
şowych; 

6) linie zabudowy obowiązujące według ry-
sunku planu; 

7) zakaz zmniejszania istniejącego wskaŝnika 
powierzchni biologicznie czynnej na terenie 
jednostki; 

8) w sąsiedztwie linii metra obowiązuje prze-
pis § 9 ust. 8; 

9) zasady realizacji ogrodzeń, zgodnie z § 8 
ust. 5; 

10) zasady realizacji reklam i znaków informa-
cyjno - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 81.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 38 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) budynki, oznaczone na rysunku planu, są 
zabytkami objćtymi ochroną ustaloną pla-

nem - obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 4 pkt 2÷4; 

2) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza ewentualną koniecznością od-
tworzenia istniejącego obiektu; 

3) warunki rozbudowy i przebudowy budyn-
ków mieszkalnych: 

a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićk-
szenie rzutu budynku z wyjątkiem reali-
zacji niezbćdnych pomieszczeń wejścio-
wych, szybów dŝwigowych, dodatko-
wych klatek schodowych, wózkarni, po-
mieszczeń technicznych typu kotłownia 
oraz takich czćści budynku jak schody 
zewnćtrzne czy pochylnie; 

b) zakaz nadbudowy budynku, 

c) zakaz zmiany ukształtowania konstrukcji 
dachowej, 

d) dopuszczenie adaptacji strychów na po-
mieszczenia uşytkowe, z tym şe obowią-
zuje zakaz realizacji facjat i lukarn, nato-
miast moşliwa jest realizacja świetlików, 
tj. okien połaciowych, równoległych do 
poziomej krawćdzi dachu w odległości 
min. 3m od tej krawćdzi i nie wyşszych 
niş 0,4m ponad płaszczyznć połaci da-
chowej, 

e) zakaz zmiany układu otworów okien-
nych, balkonów i loggii, z zastrzeşeniem 
przepisu lit. f, oraz zakaz zmiany charak-
teru (stylu) elewacji, chyba şe zmiana ma 
na celu przywrócenie pierwotnego cha-
rakteru (stylu), 

f) dopuszczenie zmiany sposobu uşytko-
wania lokali w parterach budynków 
mieszkalnych na usługowe, przy czym 
przebudowa takiego lokalu wymaga do-
stosowania do charakteru i stylu elewa-
cji; w przypadku realizacji nowego wej-
ścia do lokalu usługowego od strony uli-
cy musi ono być usytuowane syme-
trycznie wzglćdem osi pionowego ciągu 
okiem nad tym wejściem; 

4) zakaz realizacji budynków usługowych; 

5) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i gara-
şowych; 

6) linie zabudowy obowiązujące według ry-
sunku planu; 

7) zakaz zmniejszania istniejącego wskaŝnika 
powierzchni biologicznie czynnej na terenie 
jednostki; 
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8) w sąsiedztwie linii metra obowiązuje prze-

pis § 9 ust. 8; 

9) zasady realizacji ogrodzeń, zgodnie z § 8 
ust. 5; 

10) zasady realizacji reklam i znaków informa-
cyjno - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 82.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 39 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) budynki, oznaczone na rysunku planu, są 
zabytkami objćtymi ochroną ustaloną pla-
nem - obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 4 pkt 2÷4; 

2) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza ewentualną koniecznością od-
tworzenia istniejącego obiektu; 

3) warunki rozbudowy i przebudowy budyn-
ków mieszkalnych: 

a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićk-
szenie rzutu budynku z wyjątkiem reali-
zacji niezbćdnych pomieszczeń wejścio-
wych, szybów dŝwigowych, dodatko-
wych klatek schodowych, wózkarni, po-
mieszczeń technicznych typu kotłownia 
oraz takich czćści budynku jak schody 
zewnćtrzne czy pochylnie; 

b) zakaz nadbudowy budynku, 

c) zakaz zmiany ukształtowania konstrukcji 
dachowej, 

d) dopuszczenie adaptacji strychów na po-
mieszczenia uşytkowe, z tym şe obowią-
zuje zakaz realizacji facjat i lukarn, nato-
miast moşliwa jest realizacja świetlików, 
tj. okien połaciowych, równoległych do 
poziomej krawćdzi dachu w odległości 

min. 3m od tej krawćdzi i nie wyşszych 
niş 0,4m ponad płaszczyznć połaci da-
chowej, 

e) zakaz zmiany układu otworów okien-
nych, balkonów i loggii, z zastrzeşeniem 
przepisu lit. f, oraz zakaz zmiany charak-
teru (stylu) elewacji, chyba şe zmiana ma 
na celu przywrócenie pierwotnego cha-
rakteru (stylu), 

f) dopuszczenie zmiany sposobu uşytko-
wania lokali w parterach budynków 
mieszkalnych na usługowe, przy czym 
przebudowa takiego lokalu wymaga do-
stosowania do charakteru i stylu elewa-
cji; w przypadku realizacji nowego wej-
ścia do lokalu usługowego od strony uli-
cy musi ono być usytuowane syme-
trycznie wzglćdem osi pionowego ciągu 
okiem nad tym wejściem; 

4) zakaz realizacji budynków usługowych; 

5) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i gara-
şowych; 

6) linie zabudowy obowiązujące według ry-
sunku planu; 

7) zakaz zmniejszania istniejącego wskaŝnika 
powierzchni biologicznie czynnej na terenie 
jednostki; 

8) w sąsiedztwie linii metra obowiązuje prze-
pis § 9 ust. 8; 

9) zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości wićk-
szej niş 0,6m; 

10) zasady realizacji reklam i znaków informa-
cyjno - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 83.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 40 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 208 – 48869 – Poz. 6597 
 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza ewentualną koniecznością odtwo-
rzenia istniejącego obiektu; 

2) warunki rozbudowy i przebudowy budynków 
mieszkalnych: 

a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićksze-
nie rzutu budynku z wyjątkiem realizacji 
niezbćdnych pomieszczeń wejściowych, 
szybów dŝwigowych, dodatkowych klatek 
schodowych, wózkami, pomieszczeń 
technicznych typu kotłownia oraz takich 
czćści budynku jak schody zewnćtrzne czy 
pochylnie; 

b) zakaz nadbudowy budynku, 

c) zakaz zmiany ukształtowania konstrukcji 
dachowej, 

d) dopuszczenie adaptacji strychów na po-
mieszczenia uşytkowe, z tym şe obowiązu-
je zakaz realizacji facjat i lukarn, natomiast 
moşliwa jest realizacja świetlików, tj. okien 
połaciowych, równoległych do poziomej 
krawćdzi dachu w odległości min. 3m od 
tej krawćdzi i nie wyşszych niş 0,4m ponad 
płaszczyznć połaci dachowej, 

e) zakaz zmiany układu otworów okiennych, 
balkonów i loggii, z zastrzeşeniem przepi-
su lit. g, oraz zakaz zmiany charakteru (sty-
lu) elewacji, chyba şe zmiana ma na celu 
przywrócenie pierwotnego charakteru 
(stylu), 

f) utrzymanie zasady funkcjonowania lokali 
usługowych w parterach budynków od 
strony ul. Şeromskiego i naroşnika ulic Şe-
romskiego i Podczaszyńskiego jako pierzei 
usługowych, 

g) dopuszczenie zmiany sposobu uşytkowa-
nia lokali w parterach budynków miesz-
kalnych na usługowe, przy czym przebu-
dowa takiego lokalu wymaga dostosowa-
nia do charakteru i stylu elewacji; 

3) zakaz realizacji budynków usługowych; 

4) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

5) linie zabudowy obowiązujące według rysun-
ku planu; 

6) zakaz zmniejszania istniejącego wskaŝnika 
powierzchni biologicznie czynnej na terenie 
jednostki; 

7) zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości wićk-
szej niş 0,6m; 

8) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 84.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 41 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) budynki, oznaczone na rysunku planu, są 
zabytkami objćtymi ochroną ustaloną pla-
nem - obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 4 pkt 2÷4; 

2) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza ewentualną koniecznością odtwo-
rzenia istniejącego obiektu; 

3) warunki rozbudowy i przebudowy budynków 
mieszkalnych: 

a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićksze-
nie rzutu budynku z wyjątkiem realizacji 
niezbćdnych pomieszczeń wejściowych, 
szybów dŝwigowych, dodatkowych klatek 
schodowych, wózkarni, pomieszczeń 
technicznych typu kotłownia oraz takich 
czćści budynku jak schody zewnćtrzne czy 
pochylnie; 

b) zakaz nadbudowy budynku, 

c) zakaz zmiany ukształtowania konstrukcji 
dachowej, 

d) zakaz zmiany układu otworów okiennych, 
balkonów i loggii, z zastrzeşeniem przepi-
su lit. e, oraz zakaz zmiany charakteru (sty-
lu) elewacji, chyba şe zmiana ma na celu 
przywrócenie pierwotnego charakteru 
(stylu), 
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e) dopuszczenie zmiany sposobu uşytkowa-
nia lokali w parterach budynków miesz-
kalnych na usługowe, przy czym przebu-
dowa takiego lokalu wymaga dostosowa-
nia do charakteru i stylu elewacji; w przy-
padku realizacji nowego wejścia do lokalu 
usługowego od strony ulicy musi ono być 
usytuowane symetrycznie wzglćdem osi 
pionowego ciągu okiem nad tym wej-
ściem; 

4) zakaz realizacji budynków usługowych; 

5) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

6) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekra-
czalne według rysunku planu; 

7) zakaz zmniejszania istniejącego wskaŝnika 
powierzchni biologicznie czynnej na terenie 
jednostki; 

8) zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości wićk-
szej niş 0,6m; 

9) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 85.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 42 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) budynki, oznaczone na rysunku planu, są 
zabytkami objćtymi ochroną ustaloną pla-
nem - obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 4 pkt 2÷4; 

2) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza ewentualną koniecznością odtwo-
rzenia istniejącego obiektu; 

3) warunki rozbudowy i przebudowy budynków 
mieszkalnych: 

a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićksze-
nie rzutu budynku z wyjątkiem realizacji 
niezbćdnych pomieszczeń wejściowych, 
szybów dŝwigowych, dodatkowych klatek 
schodowych, wózkami, pomieszczeń 
technicznych typu kotłownia oraz takich 
czćści budynku jak schody zewnćtrzne czy 
pochylnie; 

b) zakaz nadbudowy budynku, 

c) zakaz zmiany ukształtowania konstrukcji 
dachowej, 

d) dopuszczenie adaptacji strychów na po-
mieszczenia uşytkowe, z tym şe obowiązu-
je zakaz realizacji facjat i lukarn, natomiast 
moşliwa jest realizacja świetlików, tj. okien 
połaciowych, równoległych do poziomej 
krawćdzi dachu w odległości min. 3m od 
tej krawćdzi i nie wyşszych niş 0,4m ponad 
płaszczyznć połaci dachowej, 

e) zakaz zmiany układu otworów okiennych, 
balkonów i loggii, z zastrzeşeniem przepi-
su lit. g, oraz zakaz zmiany charakteru (sty-
lu) elewacji, chyba şe zmiana ma na celu 
przywrócenie pierwotnego charakteru 
(stylu), 

f) utrzymanie zasady funkcjonowania lokali 
usługowych w parterach budynków od 
strony ulicy Şeromskiego, jako pierzei 
usługowej, 

g) dopuszczenie zmiany sposobu uşytkowa-
nia lokali w parterach budynków miesz-
kalnych na usługowe, przy czym przebu-
dowa takiego lokalu wymaga dostosowa-
nia do charakteru i stylu elewacji; 

4) zakaz realizacji budynków usługowych; 

5) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

6) linie zabudowy obowiązujące według rysun-
ku planu; 

7) zakaz zmniejszania istniejącego wskaŝnika 
powierzchni biologicznie czynnej na terenie 
jednostki; 

8) zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości wićk-
szej niş 0,6m; 

9) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 
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4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 86.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 43 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) budynki, oznaczone na rysunku planu, są 
zabytkami objćtymi ochroną ustaloną pla-
nem - obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 4 pkt 2÷4; 

2) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza ewentualną koniecznością odtwo-
rzenia istniejącego obiektu; 

3) warunki rozbudowy i przebudowy budynków 
mieszkalnych: 

a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićksze-
nie rzutu budynku z wyjątkiem realizacji 
niezbćdnych pomieszczeń wejściowych, 
szybów dŝwigowych, dodatkowych klatek 
schodowych, wózkarni, pomieszczeń 
technicznych typu kotłownia oraz takich 
czćści budynku jak schody zewnćtrzne czy 
pochylnie; 

b) zakaz nadbudowy budynku, 

c) zakaz zmiany ukształtowania konstrukcji 
dachowej, 

d) dopuszczenie adaptacji strychów na po-
mieszczenia uşytkowe, z tym şe obowiązu-
je zakaz realizacji facjat i lukarn, natomiast 
moşliwa jest realizacja świetlików, tj. okien 
połaciowych, równoległych do poziomej 
krawćdzi dachu w odległości min. 3m od 
tej krawćdzi i nie wyşszych niş 0,4m ponad 
płaszczyznć połaci dachowej, 

e) zakaz zmiany układu otworów (drzwi i 
okien), balkonów i loggii oraz zakaz zmia-
ny charakteru (stylu) elewacji, chyba şe 
zmiana ma na celu przywrócenie pierwot-
nego charakteru (stylu); 

4) zakaz realizacji budynków usługowych; 

5) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

6) linie zabudowy obowiązujące według rysun-
ku planu; 

7) zakaz zmniejszania istniejącego wskaŝnika 
powierzchni biologicznie czynnej na terenie 
jednostki; 

8) zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości wićk-
szej niş 0,6m; 

9) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 87.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 44 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne i w 
wolnostojących i przybudowanych budyn-
kach. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza ewentualną koniecznością odtwo-
rzenia istniejącego obiektu; 

2) warunki rozbudowy i przebudowy budynków 
mieszkalnych: 

a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićksze-
nie rzutu budynku z wyjątkiem realizacji 
niezbćdnych pomieszczeń wejściowych, 
szybów dŝwigowych, dodatkowych klatek 
schodowych, wózkarni, pomieszczeń 
technicznych typu kotłownia oraz takich 
czćści budynku jak schody zewnćtrzne czy 
pochylnie; 

b) zakaz nadbudowy budynku, 

c) zakaz zmiany ukształtowania konstrukcji 
dachowej, 

d) dopuszczenie adaptacji strychów na po-
mieszczenia uşytkowe, z tym şe obowiązu-
je zakaz realizacji facjat i lukarn, natomiast 
moşliwa jest realizacja świetlików, tj. okien 
połaciowych, równoległych do poziomej 
krawćdzi dachu w odległości min. 3m od 
tej krawćdzi i nie wyşszych niş 0,4m ponad 
płaszczyznć połaci dachowej, 
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e) zakaz zmiany układu otworów (drzwi i 
okien), balkonów i loggii oraz zakaz zmia-
ny charakteru (stylu) elewacji, chyba şe 
zmiana ma na celu przywrócenie pierwot-
nego charakteru (stylu), 

f) utrzymanie zasady funkcjonowania lokali 
usługowych w parterze budynku przy ul. 
Şeromskiego 4B róg ul. Makuszyńskiego, 
jako pierzei usługowej; 

3) warunki realizacji i przebudowy budynków 
usług towarzyszących: 

a) powierzchnia zabudowy jednego obiektu: 
maksymalna - 80m2, minimalna - 35m2, 

b) maksymalna wysokość budynku do naj-
wyşej połoşonej krawćdzi dachu - 6m, 

c) dach spadzisty o kącie nachylenia połaci 
nie wićkszym niş 30°, 

d) maksymalna ilość budynków na terenie 
całej jednostki - 2; 

e) realizacjć budynków dopuszcza sić tylko 
od strony ul. Makuszyńskiego, 

4) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

5) linie zabudowy nieprzekraczalne według ry-
sunku planu; 

6) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej - 35% całości jednostki terenowej, 
przy czym na rysunku planu wyznacza sić 
przestrzenie, które muszą być utrzymane jako 
lokalne koncentracje zieleni ogólnodostćpnej 
towarzyszącej, w rozumieniu § 2 pkt 22; 

7) zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości wićk-
szej niş 0,6m; 

8) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 88.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 45 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne i w od-
rćbnych budynkach. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza ewentualną koniecznością odtwo-
rzenia istniejącego obiektu; 

2) warunki rozbudowy i przebudowy budynków 
mieszkalnych: 

a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićksze-
nie rzutu budynku z wyjątkiem realizacji 
niezbćdnych pomieszczeń wejściowych, 
szybów dŝwigowych, dodatkowych klatek 
schodowych, wózkarni, pomieszczeń 
technicznych typu kotłownia oraz takich 
czćści budynku jak schody zewnćtrzne czy 
pochylnie; 

b) zakaz nadbudowy budynku, 

c) zakaz zmiany ukształtowania konstrukcji 
dachowej, 

d) zakaz zmiany układu otworów (drzwi i 
okien), balkonów i loggii oraz zakaz zmia-
ny charakteru (stylu) elewacji, chyba şe 
zmiana ma na celu przywrócenie pierwot-
nego charakteru (stylu); 

3) warunki realizacji budynków usług towarzy-
szących: 

a) powierzchnia zabudowy jednego obiektu: 
maksymalna - 80m2, minimalna - 35m2, 

b) maksymalna wysokość budynku do naj-
wyşej połoşonej krawćdzi dachu - 6m, 

c) dach o kącie nachylenia połaci nie wićk-
szym niş 30°, 

d) maksymalna ilość budynków na terenie 
całej jednostki - 1, usytuowany od strony 
ul. Podczaszyńskiego; 

4) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

5) linie zabudowy nieprzekraczalne według ry-
sunku planu; 

6) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej - 35% całości jednostki terenowej, 
przy czym na rysunku planu wyznacza sić 
przestrzeń, która musi być utrzymana jako lo-
kalna koncentracja zieleni ogólnodostćpnej 
towarzyszącej, w rozumieniu § 2 pkt 22; 
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7) w sąsiedztwie linii metra obowiązuje przepis 

§ 9 ust. 8; 

8) zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości wićk-
szej niş 0,6m; 

9) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 89.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 46 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynek mieszkalny. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza ewentualną koniecznością od-
tworzenia istniejącego obiektu; 

2) zakaz rozbudowy, w tym nadbudowy oraz 
zmiany ukształtowania konstrukcji dacho-
wej; 

3) zakaz adaptacji strychów na poddasza uşyt-
kowe; 

4) zakaz zmiany układu okiennych, balkonów i 
loggii, z zastrzeşeniem przepisu pkt 6, oraz 
zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, 
chyba şe zmiana ma na celu przywrócenie 
pierwotnego charakteru (stylu); 

5) utrzymanie zasady funkcjonowania lokali 
usługowych w parterze budynku jako pie-
rzei usługowej; 

6) dopuszczenie zmiany sposobu uşytkowania 
lokali w parterze budynku na usługowe, 
przy czym przebudowa takiego lokalu wy-
maga dostosowania do charakteru i stylu 
elewacji; w przypadku realizacji nowego 
wejścia do lokalu usługowego od strony 
ulicy musi ono być usytuowane symetrycz-
nie wzglćdem osi pionowego ciągu okiem 
nad tym wejściem; 

7) zakaz realizacji budynków usługowych; 

8) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i gara-
şowych; 

9) zakaz zmniejszania istniejącego wskaŝnika 
powierzchni biologicznie czynnej na terenie 
jednostki; 

10) w sąsiedztwie linii metra obowiązuje prze-
pis § 9 ust. 8; 

11) zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości wićk-
szej niş 0,6m; 

12) zasady realizacji reklam i znaków informa-
cyjno - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 90.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 47 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza ewentualną koniecznością odtwo-
rzenia istniejącego obiektu; 

2) zakaz rozbudowy, w tym nadbudowy oraz 
zmiany ukształtowania konstrukcji dachowej; 

3) zakaz adaptacji strychów na poddasza uşyt-
kowe; 

4) zakaz zmiany układu otworów (drzwi i okien), 
balkonów i loggii oraz zakaz zmiany charakte-
ru (stylu) elewacji, chyba şe zmiana ma na 
celu przywrócenie pierwotnego charakteru 
(stylu); 

5) zakaz realizacji budynków usługowych; 

6) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

7) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej - 35% całości jednostki terenowej, 
przy czym na rysunku planu wyznacza sić 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 208 – 48874 – Poz. 6597 
 

przestrzeń, która musi być utrzymana jako lo-
kalna koncentracja zieleni ogólnodostćpnej 
towarzyszącej, w rozumieniu § 2 pkt 22; 

8) zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości wićk-
szej niş 0,6m; 

9) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 91.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 48 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne i w od-
rćbnych budynkach. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza ewentualną koniecznością odtwo-
rzenia istniejącego obiektu; 

2) warunki rozbudowy i przebudowy budynków 
mieszkalnych: 

a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićksze-
nie rzutu budynku z wyjątkiem realizacji 
dodatkowych klatek schodowych, wózkar-
ni, pomieszczeń technicznych typu ko-
tłownia oraz takich czćści budynku jak 
schody zewnćtrzne czy pochylnie; 

b) zakaz nadbudowy budynków, z wyjątkiem 
budynku XI - kondygnacyjnego (najblişej 
ul. Duracza), dla którego dopuszcza sić 
nadbudowć o jedną kondygnacjć, pod wa-
runkiem şe maksymalna wysokość elewa-
cji frontowej od ul. Marymonckiej nie 
przekroczy 36m oraz jeśli spełnione bćdzie 
wymaganie, o którym mowa w ust. 4  
pkt 2, 

c) zakaz zmiany ukształtowania konstrukcji 
dachowej, 

d) zakaz zmiany układu otworów (drzwi i 
okien), balkonów i loggii oraz zakaz zmia-
ny charakteru (stylu) elewacji, chyba şe 

zmiana ma na celu przywrócenie pierwot-
nego charakteru (stylu); 

3) warunki realizacji budynków usług towarzy-
szących: 

a) powierzchnia zabudowy jednego obiektu: 
maksymalna - 80m2, minimalna - 40m2, 

b) maksymalna wysokość budynku do naj-
wyşej połoşonej krawćdzi dachu - 6m, 

c) dach o kącie nachylenia połaci nie wićk-
szym niş 30°, 

d) maksymalna ilość budynków na terenie 
całej jednostki - 6; 

4) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

5) linie zabudowy nieprzekraczalne według ry-
sunku planu; 

6) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej - 35% całości jednostki terenowej, 
przy czym na rysunku planu wyznacza sić 
przestrzenie, które muszą być utrzymane jako 
lokalne koncentracje zieleni ogólnodostćpnej 
towarzyszącej, w rozumieniu § 2 pkt 22; 

7) w sąsiedztwie linii metra obowiązuje przepis 
§ 9 ust. 8; 

8) zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości wićk-
szej niş 0,6m; 

9) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6; 

2) miejsca parkingowe dla rozbudowy, o której 
mowa w ust. 2 pkt 2 b, muszą być zapewnio-
ne na terenie, którym dysponuje inwestor tej 
rozbudowy. 

§ 92.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MW 49 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne i w od-
rćbnych budynkach. 
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2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza ewentualną koniecznością odtwo-
rzenia istniejącego obiektu; 

2) warunki rozbudowy i przebudowy budynków 
mieszkalnych: 

a) zakaz rozbudowy, stanowiącej powićksze-
nie rzutu budynku z wyjątkiem realizacji 
dodatkowych klatek schodowych, wózkar-
ni, pomieszczeń technicznych typu ko-
tłownia oraz takich czćści budynku jak 
schody zewnćtrzne czy pochylnie; 

b) zakaz nadbudowy budynku, 

c) zakaz zmiany ukształtowania konstrukcji 
dachowej, 

d) zakaz zmiany układu otworów okiennych, 
balkonów i loggii, z zastrzeşeniem przepi-
su lit. e, oraz zakaz zmiany charakteru (sty-
lu) elewacji, chyba şe zmiana ma na celu 
przywrócenie pierwotnego charakteru 
(stylu), 

e) dopuszczenie zmiany sposobu uşytkowa-
nia lokali w parterze budynku przy ul. Şe-
romskiego 4A na usługowe, przy czym 
przebudowa takiego lokalu wymaga do-
stosowania do charakteru i stylu elewacji; 
w przypadku realizacji nowego wejścia do 
lokalu usługowego od strony ulicy musi 
ono być usytuowane symetrycznie wzglć-
dem osi pionowego ciągu okiem nad tym 
wejściem; 

3) warunki realizacji i przebudowy budynków 
usług towarzyszących: 

a) powierzchnia zabudowy jednego obiektu: 
maksymalna - 80m2, minimalna - 35m2, 

b) maksymalna wysokość budynku do naj-
wyşej połoşonej krawćdzi dachu - 6m, 

c) dach o kącie nachylenia połaci nie wićk-
szym niş 30°, 

d) maksymalna ilość budynków na terenie 
całej jednostki - 4; 

4) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

5) linie zabudowy nieprzekraczalne według ry-
sunku planu; 

6) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej - 35% całości jednostki terenowej, 
przy czym na rysunku planu wyznacza sić 
przestrzenie, które muszą być utrzymane jako 

lokalne koncentracje zieleni ogólnodostćpnej 
towarzyszącej, w rozumieniu § 2 pkt 22; 

7) w sąsiedztwie linii metra obowiązuje przepis 
§ 9 ust. 8; 

8) zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości wićk-
szej niş 0,6m; 

9) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 93.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MN 1 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna; 

2) Dopuszczalne: wyklucza sić. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz zmian istniejącego układu działek, w 
tym przekształceń prowadzących do wydzie-
lania nowych działek z przeznaczeniem pod 
zabudowć oraz łączenia działek w celu bu-
dowy jednego budynku na powstałej w ten 
sposób działce. 

2) budynki, oznaczone na rysunku planu, są 
zabytkami objćtymi ochroną ustaloną pla-
nem - obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 4 pkt 2÷4; 

3) cała jednostka terenowa jest objćta ochroną 
konserwatorską historycznego zespołu za-
budowy wyróşniającego sić jednorodnością 
układu architektonicznego i czasu jego po-
wstania, określonego w § 7 ust. 5 pkt 6; 

4) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych, poza moşliwością odtworzenia istnie-
jącego budynku w rozumieniu § 2 pkt 37, z 
zastrzeşeniem przepisu pkt 5 i z uwzglćd-
nieniem dopuszczenia z pkt 7; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowana jest 
równoznaczna z powierzchnią wyznaczoną 
na rysunku planu liniami zabudowy; 

6) zakaz nadbudowy budynków i zmiany da-
chów płaskich na spadzisty; 
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7) zakaz zmiany układu otworów okiennych i 

drzwiowych, kompozycji elewacji frontowej, 
istniejącej wysokości elewacji frontowej, 
wysokości do kalenicy lub najwyşej połoşo-
nej krawćdzi dachu oraz ukształtowania 
konstrukcji dachowej, poza dostosowaniem 
do istniejącej formy budynku formy czćści 
rozbudowywanej; zakazy nie dotyczą zmian 
mających na celu przywrócenie pierwot-
nych (najwcześniejszych) parametrów i wy-
stroju budynku; 

8) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i gara-
şowych, przy czym dopuszcza sić realizacjć 
altan ogrodowych o powierzchni zabudowy 
nie przekraczającej 10m2 i wysokości do 3m, 
liczonej do najwyşej połoşonej krawćdzi da-
chu; 

9) maksymalna powierzchnia zabudowana jest 
równoznaczna z powierzchnią wyznaczoną 
na rysunku planu liniami zabudowy; 

10) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 60% dla działki z segmentem 
szeregowym skrajnym oraz 40% dla działki 
z segmentem szeregowym środkowym; 

11) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8  
ust. 5; 

12) zasady realizacji reklam i znaków informa-
cyjno - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5, 
przy czym dopuszcza sić realizacjć wyłącz-
nie szyldów istniejących firm. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 94.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MN 2 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna; 

2) Dopuszczalne: wyklucza sić. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz zmian istniejącego układu działek, w 
tym przekształceń prowadzących do wydzie-
lania nowych działek z przeznaczeniem pod 
zabudowć oraz łączenia działek w celu bu-

dowy jednego budynku na powstałej w ten 
sposób działce; 

2) budynki, oznaczone na rysunku planu, są 
zabytkami objćtymi ochroną ustaloną pla-
nem - obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 4 pkt 2÷4; 

3) cała jednostka terenowa jest objćta ochroną 
konserwatorską historycznego zespołu za-
budowy wyróşniającego sić jednorodnością 
układu architektonicznego i czasu jego po-
wstania, określonego w § 7 ust. 5 pkt 1c; 

4) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych poza moşliwością odtworzenia istnie-
jącego budynku w rozumieniu § 2 pkt 37, z 
zastrzeşeniem przepisu pkt 5 i z uwzglćd-
nieniem dopuszczeń z pkt 6; dla odtwarza-
nego północnego segmentu skrajnego 
obowiązują gabaryty segmentu skrajnego 
południowego; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowana jest 
równoznaczna z powierzchnią wyznaczoną 
na rysunku planu liniami zabudowy; 

6) zakaz zmiany układu otworów okiennych i 
drzwiowych, kompozycji elewacji frontowej, 
istniejącej wysokości elewacji frontowej 
oraz wysokości do kalenicy i ukształtowania 
konstrukcji dachowej, ale z moşliwością do-
stosowania do niej facjaty, o której mowa w 
pkt 7 oraz z moşliwością dostosowania do 
istniejącej formy budynku formy czćści roz-
budowywanej; zakazy nie dotyczą zmian 
mających na celu przywrócenie pierwot-
nych (najwcześniejszych) parametrów i wy-
stroju budynku; 

7) w przypadku przebudowy poddasza na 
uşytkowe dopuszczenie realizacji facjaty 
wyłącznie od strony podwórka - pod wa-
runkiem usytuowania osiowego wzglćdem 
szerokości segmentu, nie przekraczania 
60% powierzchni rzutu połaci dachowej 
oraz dostosowania jej formy do najblişszej 
istniejącej facjaty; 

8) dla budynków mieszkalnych nakaz zasto-
sowania pokrycia dachowego z dachówki 
ceramicznej lub cementowej w kolorze po-
marańczowo-czerwonym; 

9) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i gara-
şowych, przy czym dopuszcza sić realizacjć 
altan ogrodowych o powierzchni zabudowy 
nie przekraczającej 10m2 i wysokości do 3m, 
liczonej do najwyşej połoşonej krawćdzi da-
chu; 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 208 – 48877 – Poz. 6597 
 
10) maksymalna powierzchnia zabudowana jest 

równoznaczna z powierzchnią wyznaczoną 
na rysunku planu liniami zabudowy; 

11) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 50% dla działki - lub działek, 
stanowiących jedną posesjć - o powierzchni 
wićkszej niş 300m2 oraz 40% dla działki - lub 
działek, stanowiących jedną posesjć - o 
powierzchni mniejszej niş 300m2; 

12) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8  
ust. 5; 

13) zasady realizacji reklam i znaków informa-
cyjno - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5, 
przy czym dopuszcza sić realizacjć wyłącz-
nie szyldów istniejących firm. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 95.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MN 3 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna; 

2) Dopuszczalne: wyklucza sić. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz zmian istniejącego układu działek, w 
tym przekształceń prowadzących do wydzie-
lania nowych działek z przeznaczeniem pod 
zabudowć oraz łączenia działek w celu bu-
dowy jednego budynku na powstałej w ten 
sposób działce; 

2) budynki, oznaczone na rysunku planu, są 
zabytkami objćtymi ochroną ustaloną pla-
nem -obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 4 pkt 2÷4; 

3) cała jednostka terenowa jest objćta ochroną 
konserwatorską historycznego zespołu za-
budowy wyróşniającego sić jednorodnością 
układu architektonicznego i czasu jego po-
wstania, określonego w § 7 ust. 5 pkt 1c; 

4) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych poza moşliwością odtworzenia istnie-
jącego budynku w rozumieniu § 2 pkt 37, z 
zastrzeşeniem przepisu pkt 5 i z uwzglćd-
nieniem dopuszczeń z pkt 6; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowana jest 
równoznaczna z powierzchnią wyznaczoną 
na rysunku planu liniami zabudowy; 

6) zakaz zmiany układu otworów okiennych i 
drzwiowych, kompozycji elewacji frontowej, 
istniejącej wysokości elewacji frontowej 
oraz wysokości do kalenicy i ukształtowania 
konstrukcji dachowej, ale z moşliwością do-
stosowania do niej facjaty, o której mowa w 
pkt 7; zakazy nie dotyczą zmian mających 
na celu przywrócenie pierwotnych (naj-
wcześniejszych) parametrów i wystroju bu-
dynku; 

7) w przypadku przebudowy poddasza na 
uşytkowe dopuszczenie realizacji facjaty 
wyłącznie od strony podwórka - pod wa-
runkiem usytuowania osiowego wzglćdem 
szerokości segmentu, nie przekraczania 
60% powierzchni rzutu połaci dachowej 
oraz dostosowania jej formy do najblişszej 
istniejącej facjaty w tym samym zespole 
budynków, a w przypadku segmentu skraj-
nego - do formy istniejących facjat drugie-
go segmentu skrajnego; 

8) dla budynków mieszkalnych nakaz zasto-
sowania pokrycia dachowego z dachówki 
ceramicznej lub cementowej w kolorze po-
marańczowo-czerwonym; 

9) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i gara-
şowych, przy czym dopuszcza sić realizacjć 
altan ogrodowych o powierzchni zabudowy 
nie przekraczającej 10m2 i wysokości do 3m, 
liczonej do najwyşej połoşonej krawćdzi da-
chu; 

10) maksymalna powierzchnia zabudowana jest 
równoznaczna z powierzchnią wyznaczoną 
na rysunku planu liniami zabudowy; 

11) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 50% dla działki - lub działek, 
stanowiących jedną posesjć - o powierzchni 
wićkszej niş 300m2 oraz 40% dla działki - lub 
działek, stanowiących jedną posesjć - o 
powierzchni mniejszej niş 300m2; 

12) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8  
ust. 5; 

13) zasady realizacji reklam i znaków informa-
cyjno - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5, 
przy czym dopuszcza sić realizacjć wyłącz-
nie szyldów istniejących firm. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
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ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 96.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostek 
terenowych MN 4 i MN 5 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna; 

2) Dopuszczalne: wyklucza sić. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz zmian istniejącego układu działek, w 
tym przekształceń prowadzących do wydzie-
lania nowych działek z przeznaczeniem pod 
zabudowć oraz łączenia działek w celu bu-
dowy jednego budynku na powstałej w ten 
sposób działce; 

2) budynki, oznaczone na rysunku planu, są 
zabytkami objćtymi ochroną ustaloną pla-
nem - obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 4 pkt 2÷4; 

3) cała jednostka terenowa jest objćta ochroną 
konserwatorską historycznego zespołu za-
budowy wyróşniającego sić jednorodnością 
układu architektonicznego i czasu jego po-
wstania, określonego w § 7 ust. 5 pkt 1a; 

4) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych poza moşliwością odtworzenia istnie-
jącego budynku w rozumieniu § 2 pkt 37, z 
uwzglćdnieniem dopuszczeń z pkt 5, 6 i 7; 

5) dopuszczenie rozbudowy parteru budynków 
do wyznaczonej na rysunku planu linii za-
budowy, pod warunkiem zachowania stylu i 
zasady kompozycji elewacji segmentów są-
siednich; 

6) zakaz zmiany układu otworów okiennych i 
drzwiowych, kompozycji elewacji frontowej, 
istniejącej wysokości elewacji frontowej 
oraz wysokości do kalenicy i ukształtowania 
konstrukcji dachowej, ale z moşliwością do-
stosowania do niej rozbudowy, o której 
mowa w pkt 5 oraz facjaty, o której mowa w 
pkt 7; zakazy nie dotyczą zmian mających 
na celu przywrócenie pierwotnych (naj-
wcześniejszych) parametrów i wystroju bu-
dynku; 

7) w przypadku przebudowy poddasza na 
uşytkowe dopuszczenie realizacji facjaty 
wyłącznie od strony podwórka - pod wa-
runkiem usytuowania osiowego wzglćdem 
szerokości segmentu, nie przekraczania 

60% powierzchni rzutu połaci dachowej 
oraz dostosowania jej formy do najblişszej 
istniejącej facjaty w tym samym zespole 
budynków, a w przypadku segmentu skraj-
nego - do formy facjat drugiego segmentu 
skrajnego; 

8) dla budynków mieszkalnych nakaz zasto-
sowania pokrycia dachowego z dachówki 
ceramicznej lub cementowej w kolorze po-
marańczowo-czerwonym; 

9) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i gara-
şowych, przy czym dopuszcza sić realizacjć 
altan ogrodowych o powierzchni zabudowy 
nie przekraczającej 10m2 i wysokości do 3m, 
liczonej do najwyşej połoşonej krawćdzi da-
chu; 

10) maksymalna powierzchnia zabudowana jest 
równoznaczna z powierzchnią wyznaczoną 
na rysunku planu liniami zabudowy; 

11) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 50% dla działki - lub działek, 
stanowiących jedną posesjć - o powierzchni 
wićkszej niş 300m2 oraz 40% dla działki - lub 
działek, stanowiących jedną posesjć - o 
powierzchni mniejszej niş 300m2; 

12) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8  
ust. 5; 

13) zasady realizacji reklam i znaków informa-
cyjno - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5, 
przy czym dopuszcza sić realizacjć wyłącz-
nie szyldów istniejących firm. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 97.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostek 
terenowych MN 6 i MN 7 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna; 

2) Dopuszczalne: wyklucza sić. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz zmian istniejącego układu działek, w 
tym przekształceń prowadzących do wydzie-
lania nowych działek z przeznaczeniem pod 
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zabudowć oraz łączenia działek w celu bu-
dowy jednego budynku na powstałej w ten 
sposób działce; 

2) budynki, oznaczone na rysunku planu, są 
zabytkami objćtymi ochroną ustaloną pla-
nem - obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 4 pkt 2÷4; 

3) cała jednostka terenowa jest objćta ochroną 
konserwatorską historycznego zespołu za-
budowy wyróşniającego sić jednorodnością 
układu architektonicznego i czasu jego po-
wstania, określonego w § 7 ust. 5 pkt 1a; 

4) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych poza moşliwością odtworzenia istnie-
jącego budynku w rozumieniu § 2 pkt 37, z 
uwzglćdnieniem dopuszczeń z pkt 5, 6 i 7; 

5) dopuszczenie rozbudowy parteru budynków 
do wyznaczonej na rysunku planu linii za-
budowy, pod warunkiem zachowania stylu i 
zasady kompozycji elewacji segmentów są-
siednich; 

6) zakaz zmiany układu otworów okiennych i 
drzwiowych, kompozycji elewacji frontowej, 
istniejącej wysokości elewacji frontowej 
oraz wysokości do kalenicy i ukształtowania 
konstrukcji dachowej, ale z moşliwością do-
stosowania do niej rozbudowy, o której 
mowa w pkt 5 oraz facjaty, o której mowa w 
pkt 7; zakazy nie dotyczą zmian mających 
na celu przywrócenie pierwotnych (naj-
wcześniejszych) parametrów i wystroju bu-
dynku; 

7) w przypadku przebudowy poddasza na 
uşytkowe dopuszczenie realizacji facjaty 
wyłącznie od strony podwórka - pod wa-
runkiem usytuowania osiowego wzglćdem 
szerokości segmentu, nie przekraczania 
60% powierzchni rzutu połaci dachowej 
oraz dostosowania jej formy do najblişszej 
istniejącej facjaty w tym samym zespole 
budynków, a w przypadku segmentu skraj-
nego - do formy facjat drugiego segmentu 
skrajnego; ostatni warunek nie dotyczy fa-
cjat w skrajnym segmencie południowego 
zespołu budynków w jednostce MN 7, dla 
którego obowiązuje przepis jak dla segmen-
tów środkowych; 

8) dla budynków mieszkalnych nakaz zasto-
sowania pokrycia dachowego z dachówki 
ceramicznej lub cementowej w kolorze po-
marańczowo-czerwonym; 

9) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i gara-
şowych, przy czym dopuszcza sić realizacjć 
altan ogrodowych o powierzchni zabudowy 
nie przekraczającej 10m2 i wysokości do 3m, 

liczonej do najwyşej połoşonej krawćdzi da-
chu; 

10) maksymalna powierzchnia zabudowana jest 
równoznaczna z powierzchnią wyznaczoną 
na rysunku planu liniami zabudowy; 

11) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 50% dla działki - lub działek, 
stanowiących jedną posesjć - o powierzchni 
wićkszej niş 300m2 oraz 40% dla działki - lub 
działek, stanowiących jedną posesjć - o 
powierzchni mniejszej niş 300m2; 

12) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8  
ust. 5; 

13) zasady realizacji reklam i znaków informa-
cyjno - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5, 
przy czym dopuszcza sić realizacjć wyłącz-
nie szyldów istniejących firm. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 98.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MN 8 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne; 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz zmian istniejącego układu działek, w 
tym przekształceń prowadzących do wydzie-
lania nowych działek z przeznaczeniem pod 
zabudowć oraz łączenia działek w celu bu-
dowy jednego budynku na powstałej w ten 
sposób działce; 

2) budynki, oznaczone na rysunku planu, są 
zabytkami objćtymi ochroną ustaloną pla-
nem -obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 4 pkt 2÷4; 

3) cała jednostka terenowa jest objćta ochroną 
konserwatorską historycznego zespołu za-
budowy wyróşniającego sić jednorodnością 
układu architektonicznego i czasu jego po-
wstania, określonego w § 7 ust. 5 pkt 8b; 
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4) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-

nych - w przypadku konieczności wymiany 
istniejącego budynku, dopuszcza sić ją pod 
warunkiem spełnienia warunków, o których 
mowa w pkt 5; 

5) dopuszczenie przebudowy i rozbudowy 
budynków pod nastćpującymi warunkami: 

a) maksymalna wysokość budynku do naj-
wyşej połoşonej krawćdzi dachu - 9m, 

b) maksymalna ilość kondygnacji nadziem-
nych - 2, 

c) dach płaski, 

d) maksymalna powierzchnia zabudowana 
- 30% powierzchni działki, 

e) zachowanie wyznaczonych na rysunku 
planu linii zabudowy, 

f) obowiązek zachowania istniejącego 
układu zabudowy wolnostojącej z 
uwzglćdnieniem warunku z § 9 ust. 3  
pkt 1 oraz odległości min. 4m od bocz-
nych granic działki, jeşeli linie zabudowy 
na rysunku planu nie przebiegają inaczej, 

g) obowiązek zachowania gabarytu i wy-
stroju architektonicznego istniejącego 
budynku - co najmniej w czćści, dla któ-
rej ustalono obowiązującą linić zabudo-
wy - w postaci wyodrćbnionego frag-
mentu bryły budynku rozbudowywane-
go lub wymienianego, 

h) maksymalna powierzchnia uşytkowa 
przeznaczona dla usług towarzyszących - 
35% powierzchni uşytkowej budynku; 

6) dopuszczenie realizacji jednego budynku 
garaşowego, towarzyszącego budynkowi 
mieszkalnemu w formie przybudowanej lub 
wolnostojącej, o powierzchni zabudowy nie 
przekraczającej 60m2 i maksymalnej wyso-
kości 4,5m do najwyşej połoşonej krawćdzi 
dachu; 

7) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych; 

8) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 40% działki; 

9) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8  
ust. 5; 

10) zasady realizacji reklam i znaków informa-
cyjno - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5, 
przy czym dopuszcza sić realizacjć wyłącz-
nie szyldów, szyldów reklamowych i reklam 
świetlnych. 

 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust 6. 

§ 99.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MN 9 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne; 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz zmian istniejącego układu działek, w 
tym przekształceń prowadzących do wydzie-
lania nowych działek z przeznaczeniem pod 
zabudowć oraz łączenia działek w celu bu-
dowy jednego budynku na powstałej w ten 
sposób działce; 

2) budynki, oznaczone na rysunku planu, są 
zabytkami objćtymi ochroną ustaloną pla-
nem -obowiązują ustalenia zawarte § 7  
ust. 4 pkt 2,4; 

3) cała jednostka terenowa jest objćta ochroną 
konserwatorską historycznego zespołu za-
budowy wyróşniającego sić jednorodnością 
układu architektonicznego i czasu jego po-
wstania, określonego w § 7 ust. 5 pkt 8a; 

4) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych - w przypadku wymiany istniejącego 
budynku konieczne jest spełnienie warun-
ków, o których mowa w pkt 5; 

5) dopuszczenie przebudowy i rozbudowy 
budynków pod nastćpującymi warunkami: 

a) maksymalna wysokość budynku do naj-
wyşej połoşonej krawćdzi dachu - 9m, 

b) maksymalna ilość kondygnacji nadziem-
nych - 2, 

c) dach płaski, 

d) maksymalna powierzchnia zabudowana 
- 30% powierzchni działki, 

e) zachowanie wyznaczonych na rysunku 
planu linii zabudowy, 
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f) obowiązek zachowania istniejącego 
układu zabudowy wolnostojącej oraz od-
ległości min. 4m od bocznych granic 
działki, jeşeli linie zabudowy na rysunku 
planu nie przebiegają inaczej, 

g) obowiązek zachowania gabarytu i wy-
stroju architektonicznego istniejącego 
budynku - co najmniej w czćści, dla któ-
rej ustalono obowiązującą linić zabudo-
wy - w postaci wyodrćbnionego frag-
mentu bryły budynku rozbudowywane-
go lub wymienianego, 

h) maksymalna powierzchnia uşytkowa 
przeznaczona dla usług towarzyszących - 
35% powierzchni uşytkowej budynku; 

6) dopuszczenie realizacji jednego budynku 
garaşowego, towarzyszącego budynkowi 
mieszkalnemu w formie przybudowanej lub 
wolnostojącej, o powierzchni zabudowy nie 
przekraczającej 60m2 i maksymalnej wyso-
kości 4,5m do najwyşej połoşonej krawćdzi 
dachu; 

7) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych; 

8) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 30% działki; 

9) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8  
ust. 5; 

10) zasady realizacji reklam i znaków informa-
cyjno - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5, 
przy czym dopuszcza sić realizacjć wyłącz-
nie szyldów, szyldów reklamowych i reklam 
świetlnych. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust 6. 

§ 100.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostek 
terenowych MN 10, MN 11 i MN 12 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne; 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz zmian istniejącego układu działek, w 
tym przekształceń prowadzących do wydzie-
lania nowych działek z przeznaczeniem pod 
zabudowć oraz łączenia działek w celu bu-
dowy jednego budynku na powstałej w ten 
sposób działce; 

2) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych; 

3) zakaz rozbudowy budynków oraz zmiany 
układu otworów okiennych i drzwiowych, 
kompozycji elewacji frontowej, istniejącej 
wysokości elewacji frontowej i wysokości do 
kalenicy oraz ukształtowania konstrukcji da-
chowej; 

4) maksymalna powierzchnia uşytkowa prze-
znaczona dla usług towarzyszących - 35% 
powierzchni uşytkowej budynku; 

5) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

6) maksymalna powierzchnia zabudowana jest 
równoznaczna z istniejącą powierzchnią za-
budowy; 

7) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej: 40% dla działki - z segmentem sze-
regowym skrajnym oraz 25% dla działki - lub 
działek, stanowiących jedną posesjć - z seg-
mentem szeregowym środkowym; 

8) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8  
ust. 5; 

9) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5, przy 
czym dopuszcza sić realizacjć wyłącznie szyl-
dów, szyldów reklamowych i reklam świetl-
nych. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust 6. 

§ 101.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MNM 1 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i wielorodzinna z budynkami za-
wierającymi 3-5 lokali mieszkalnych; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 
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2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz zmian istniejącego układu działek, w 
tym przekształceń prowadzących do wydzie-
lania nowych działek z przeznaczeniem pod 
zabudowć oraz łączenia działek w celu bu-
dowy jednego budynku na powstałej w ten 
sposób działce; 

2) budynki, oznaczone na rysunku planu, są 
zabytkami objćtymi ochroną ustaloną pla-
nem-obowiązują ustalenia zawarte § 7 ust. 4 
pkt 2÷4; 

3) obowiązują linie zabudowy wyznaczone na 
rysunku planu z tym şe na działce nr ewid. 16 
dopuszcza sić przed tą linią dobudowć 
przedsionka do istniejącego budynku; 

4) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej: 50% działki - lub działek, stanowią-
cych jedną posesjć - o powierzchni do 500m2 
oraz 65% działki - lub działek, stanowiących 
jedną posesjć - o powierzchni powyşej 
500m2; 

5) dopuszczenie rozbudowy, przebudowy lub 
wymiany budynków funkcji podstawowej 
oraz realizacji nowego budynku pod nastćpu-
jącymi warunkami: 

a) usytuowanie budynku w układzie zabu-
dowy wolnostojącej z zachowaniem odle-
głości min. 4m od bocznych granic działki, 
chyba şe ustalona na rysunku planu linia 
zabudowy przebiega inaczej, 

b) maksymalna wysokość budynku do naj-
wyşej połoşonej krawćdzi dachu - 11,5m, 

c) maksymalna ilość kondygnacji nadziem-
nych - 3, 

d) maksymalna szerokość elewacji frontowej 
budynku -11m, 

e) maksymalna powierzchnia zabudowana 
jest równoznaczna z powierzchnią wyzna-
czoną na rysunku planu liniami zabudowy, 

f) dach płaski, 

g) dopuszczenie przebudowy parteru budyn-
ku na lokal usługowy pod warunkiem za-
chowania stylu i zasady pierwotnej kom-
pozycji elewacji, 

h) na działkach, na których znajdują sić bu-
dynki oznaczone na rysunku planu jako 
objćte ochroną ustaloną planem - obowią-
zek zachowania szerokości elewacji fron-
towej istniejącego budynku; 

 

6) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych, przy 
czym dopuszcza sić realizacjć altan ogrodo-
wych o powierzchni zabudowy nie przekra-
czającej 10m i wysokości do 3m, liczonej do 
najwyşej połoşonej krawćdzi dachu; 

7) dopuszczenie realizacji wolnostojących i 
przybudowanych budynków garaşowych o 
maksymalnej wysokości 4,5m do najwyşej 
połoşonej krawćdzi dachu, z zachowaniem 
odległości min. 3 metrów od bocznych granic 
działki; 

8) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8  
ust. 5; 

9) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 102.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MNM 2 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i wielorodzinna z budynkami za-
wierającymi 3-5 lokali mieszkalnych; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz zmian istniejącego układu działek, w 
tym przekształceń prowadzących do wydzie-
lania nowych działek z przeznaczeniem pod 
zabudowć oraz łączenia działek w celu bu-
dowy jednego budynku na powstałej w ten 
sposób działce; 

2) obowiązują linie zabudowy wyznaczone na 
rysunku planu; 

3) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej: 30% działki; 

4) dopuszczenie rozbudowy, przebudowy lub 
wymiany budynku funkcji podstawowej pod 
nastćpującymi warunkami: 

a) usytuowanie budynku jako dobudowane-
go do budynku sąsiadującego od strony 
zachodniej, 
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b) maksymalna wysokości budynku do naj-
wyşej połoşonej krawćdzi dachu - 9m, 

c) maksymalna ilość kondygnacji nadziem-
nych - 3, z obowiązkiem dostosowania linii 
otworów okiennych do linii otworów 
okiennych sąsiadującego budynku od 
strony zachodniej, 

d) maksymalna powierzchnia zabudowana 
jest równoznaczna z powierzchnią wyzna-
czoną na rysunku planu liniami zabudowy, 

e) dach płaski, 

f) utrzymanie zasady funkcjonowania lokali 
usługowych w parterze budynku od strony 
ul. Şeromskiego jako pierzei usługowej; 

5) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

6) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8  
ust. 5; 

7) zakaz realizacji reklam i znaków informacyjno 
- plastycznych. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) obsługa komunikacyjna wyłącznie od strony 
ul. Kleczewskiej; 

2) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 103.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MNM 3 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i mała wielorodzinna (do 5 lokali 
mieszkalnych); 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz zmian istniejącego układu działek, w 
tym przekształceń prowadzących do wydzie-
lania nowych działek z przeznaczeniem pod 
zabudowć oraz łączenia działek w celu bu-
dowy jednego budynku na powstałej w ten 
sposób działce; 

2) budynki, oznaczone na rysunku planu, są 
zabytkami objćtymi ochroną ustaloną pla-

nem -obowiązują ustalenia zawarte § 7 ust. 4 
pkt 2÷4; 

3) obowiązują linie zabudowy wyznaczone na 
rysunku planu; 

4) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej: 60% działki lub działek, stanowią-
cych jedną posesjć; 

5) dopuszczenie rozbudowy, przebudowy lub 
wymiany budynku funkcji podstawowej pod 
nastćpującymi warunkami: 

a) usytuowanie budynku w układzie zabu-
dowy bliŝniaczej, z zachowaniem istnieją-
cej zasady grupowania segmentów, 

b) zachowania najwićkszej istniejącej wyso-
kość budynku do najwyşej połoşonej kra-
wćdzi dachu, 

c) maksymalna ilość kondygnacji nadziem-
nych - 3, 

d) maksymalna powierzchnia zabudowana 
jest równoznaczna z powierzchnią wyzna-
czoną na rysunku planu liniami zabudowy, 

e) dach płaski, 

f) dopuszczenie przebudowy parteru budyn-
ku na lokal usługowy pod warunkiem za-
chowania stylu i zasady pierwotnej kom-
pozycji elewacji; 

6) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych; 

7) dopuszczenie realizacji wolnostojących i 
przybudowanych budynków garaşowych o 
maksymalnej wysokości 4,5m do najwyşej 
połoşonej krawćdzi dachu; 

8) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8 
ust. 5; 

9) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 104.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MNM 4 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i wielorodzinna z budynkami za-
wierającymi 3-5 lokali mieszkalnych; 
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2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-

mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz zmian istniejącego układu działek, w 
tym przekształceń prowadzących do wydzie-
lania nowych działek z przeznaczeniem pod 
zabudowć oraz łączenia działek w celu bu-
dowy jednego budynku na powstałej w ten 
sposób działce; 

2) budynki, oznaczone na rysunku planu, są 
zabytkami objćtymi ochroną ustaloną pla-
nem -obowiązują ustalenia zawarte § 7 ust. 4 
pkt 2÷4; 

3) obowiązują linie zabudowy wyznaczone na 
rysunku planu; 

4) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej: 50% działki; 

5) dopuszczenie rozbudowy, przebudowy lub 
wymiany budynku funkcji podstawowej pod 
nastćpującymi warunkami: 

a) usytuowanie budynku w układzie zabu-
dowy bliŝniaczej z zachowaniem istnieją-
cej zasady grupowania segmentów oraz 
odległości min. 4m od bocznej granicy 
działki niestanowiącej granicy mićdzy ist-
niejącymi segmentami, chyba şe ustalona 
przy tej granicy linia zabudowy przebiega 
inaczej, 

b) maksymalna wysokość budynku do naj-
wyşej połoşonej krawćdzi dachu -lim, 

c) maksymalna ilość kondygnacji nadziem-
nych - 3, 

d) maksymalna szerokość elewacji frontowej 
budynku - 12m, z pominićciem przybudo-
wanych garaşy, o których mowa w pkt 6, 

e) maksymalna powierzchnia zabudowana 
jest równoznaczna z powierzchnią wyzna-
czoną na rysunku planu liniami zabudowy, 

f) dach płaski, 

g) dopuszczenie przebudowy parteru budyn-
ku na lokal usługowy pod warunkiem za-
chowania stylu i zasady pierwotnej kom-
pozycji elewacji; 

6) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych, przy 
czym dopuszcza sić realizacjć altan ogrodo-
wych o powierzchni zabudowy nie przekra-
czającej 10m2 i wysokości do 3m, liczonej do 
najwyşej połoşonej krawćdzi dachu; 

7) dopuszczenie realizacji wolnostojących i 
przybudowanych budynków garaşowych o 
maksymalnej wysokości 4,5m do najwyşej 
połoşonej krawćdzi dachu, sytuowanych nie 
blişej niş 10m od frontowej granicy działki; 

8) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8  
ust. 5; 

9) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 105.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MNM 5 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i wielorodzinna z budynkami za-
wierającymi 3-5 lokali mieszkalnych; 

2) Dopuszczalne: wyklucza sić. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz zmian istniejącego układu działek, w 
tym przekształceń prowadzących do wydzie-
lania nowych działek z przeznaczeniem pod 
zabudowć oraz łączenia działek w celu bu-
dowy jednego budynku na powstałej w ten 
sposób działce; 

2) budynek, oznaczony na rysunku planu, jest 
zabytkiem objćtym ochroną ustaloną planem 
-obowiązują ustalenia zawarte § 7 ust. 4  
pkt 2÷4; 

3) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych - w przypadku konieczności odtworze-
nia istniejącego budynku obowiązują linie 
zabudowy wyznaczone na rysunku planu; 

4) zakaz rozbudowy istniejącego budynku oraz 
zmiany ukształtowania konstrukcji dachowej; 

5) zakaz zmiany układu otworów okiennych i 
drzwiowych oraz kompozycji całej elewacji, w 
tym równieş kompozycji dachu; 

6) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej: 50% całości terenu jednostki; 

7) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 
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8) zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości wićk-

szej niş 0,6m; 

9) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5, przy 
czym dopuszcza sić realizacjć wyłącznie szyl-
dów, szyldów reklamowych i reklam świetl-
nych. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 106.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MNM 6 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i wielorodzinna z budynkami za-
wierającymi 3-5 lokali mieszkalnych; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne i w od-
rćbnych budynkach. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz zmian istniejącego układu działek, w 
tym przekształceń prowadzących do wydzie-
lania nowych działek z przeznaczeniem pod 
zabudowć oraz łączenia działek w celu bu-
dowy jednego budynku na powstałej w ten 
sposób działce; 

2) dopuszczenie rozbudowy, przebudowy lub 
wymiany budynku funkcji podstawowej oraz 
budowy budynku usługowego pod nastćpu-
jącymi warunkami: 

a) minimalny wskaŝnik powierzchni biolo-
gicznie czynnej: 45% całości terenu jed-
nostki, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy - 
łącznie wszystkich budynków na terenie 
jednostki -250m2, 

c) dla budynku mieszkalnego - maksymalna 
szerokość elewacji od strony ul. Oczapow-
skiego -14m, 

d) dla budynku usługowego - obowiązek do-
stosowania linii otworów okiennych do li-
nii otworów okiennych istniejącego bu-
dynku mieszkalnego, 

e) maksymalna wysokość do najwyşej poło-
şonej krawćdzi dachu jest równoznaczna z 
wysokością najwyşej połoşonej krawćdzi 
dachu istniejącego budynku mieszkalne-
go, 

f) dach płaski, 

g) dopuszczenie przebudowy parteru budyn-
ku mieszkalnego na lokal usługowy pod 
warunkiem zachowania stylu i zasady 
pierwotnej kompozycji elewacji, 

h) obowiązują linie zabudowy wyznaczone 
na rysunku planu; 

3) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

4) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8 
ust. 5; 

5) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 107.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MNM 7 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i wielorodzinna z budynkami za-
wierającymi 3-5 lokali mieszkalnych; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz zmian istniejącego układu działek, w 
tym przekształceń prowadzących do wydzie-
lania nowych działek z przeznaczeniem pod 
zabudowć oraz łączenia działek w celu bu-
dowy jednego budynku na powstałej w ten 
sposób działce; 

2) budynki, oznaczone na rysunku planu, są 
zabytkami objćtymi ochroną ustaloną pla-
nem -obowiązują ustalenia zawarte § 7  
ust. 4 pkt 2÷4; 
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3) cała jednostka terenowa jest objćta ochroną 

konserwatorską historycznego zespołu za-
budowy wyróşniającego sić jednorodnością 
układu architektonicznego i czasu jego po-
wstania, określonego w § 7 ust. 5 pkt 1b; 

4) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych - w przypadku konieczności odtworze-
nia istniejącego budynku obowiązują linie 
zabudowy wyznaczone na rysunku planu; 

5) zakaz rozbudowy istniejących budynków 
oraz zmiany ukształtowania ich konstrukcji 
dachowej; 

6) zakaz zmiany układu otworów okiennych, z 
zastrzeşeniem przepisu pkt 7 oraz zmiany 
stylu i zasady kompozycji całej elewacji, w 
tym równieş kompozycji dachu; 

7) dopuszczenie przebudowy parteru budynku 
na lokal usługowy; 

8) dla budynków mieszkalnych nakaz zasto-
sowania pokrycia dachowego z dachówki 
ceramicznej lub cementowej w kolorze po-
marańczowo-czerwonym; 

9) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 40% działki - lub działek, sta-
nowiących jedną posesjć - o powierzchni 
do 350m2 oraz 50% działki - lub działek, sta-
nowiących jedną posesjć - o powierzchni 
powyşej 350m2; 

10) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i gara-
şowych; 

11) w sąsiedztwie linii metra obowiązuje prze-
pis § 9 ust. 8; 

12) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8 
ust. 5; 

13) zasady realizacji reklam i znaków informa-
cyjno - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5, 
przy czym dopuszcza sić realizacjć wyłącz-
nie szyldów, szyldów reklamowych i reklam 
świetlnych. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

 

 

§ 108.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MNM 8 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i wielorodzinna z budynkami za-
wierającymi 3-5 lokali mieszkalnych; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz zmian istniejącego układu działek, w 
tym przekształceń prowadzących do wydzie-
lania nowych działek z przeznaczeniem pod 
zabudowć oraz łączenia działek w celu bu-
dowy jednego budynku na powstałej w ten 
sposób działce; 

2) budynki, oznaczone na rysunku planu, są 
zabytkami objćtymi ochroną ustaloną pla-
nem -obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 4 pkt 2÷4; 

3) cała jednostka terenowa jest objćta ochroną 
konserwatorską historycznego zespołu za-
budowy wyróşniającego sić jednorodnością 
układu architektonicznego i czasu jego po-
wstania, określonego w § 7 ust. 5 pkt 1a; 

4) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych - w przypadku konieczności odtworze-
nia istniejącego budynku obowiązują linie 
zabudowy wyznaczone na rysunku planu; 

5) zakaz rozbudowy istniejących budynków 
oraz zmiany ukształtowania ich konstrukcji 
dachowej; 

6) zakaz zmiany układu otworów okiennych, z 
zastrzeşeniem przepisu pkt 7 oraz zmiany 

7) stylu i zasady kompozycji całej elewacji, w 
tym równieş kompozycji dachu; 

7) dopuszczenie przebudowy parteru budynku 
na lokal usługowy; 

8) dla budynków mieszkalnych nakaz zasto-
sowania pokrycia dachowego z dachówki 
ceramicznej lub cementowej w kolorze po-
marańczowo-czerwonym; 

9) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 40% działki - lub działek, sta-
nowiących jedną posesjć - o powierzchni 
do 300m2 oraz 50% działki - lub działek, sta-
nowiących jedną posesjć - o powierzchni 
powyşej 300m2; 

10) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i gara-
şowych; 
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11) w sąsiedztwie linii metra obowiązuje prze-

pis § 9 ust. 8; 

12) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8 
ust. 5; 

13) zasady realizacji reklam i znaków informa-
cyjno - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5, 
przy czym dopuszcza sić realizacjć wyłącz-
nie szyldów, szyldów reklamowych i reklam 
świetlnych. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 109.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MNM 9 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i wielorodzinna z budynkami za-
wierającymi 3-5 lokali mieszkalnych; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz zmian istniejącego układu działek, w 
tym przekształceń prowadzących do wydzie-
lania nowych działek z przeznaczeniem pod 
zabudowć oraz łączenia działek w celu bu-
dowy jednego budynku na powstałej w ten 
sposób działce; 

2) budynki, oznaczone na rysunku planu, są 
zabytkami objćtymi ochroną ustaloną pla-
nem -obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 4 pkt 2÷4; 

3) cała jednostka terenowa jest objćta ochroną 
konserwatorską historycznego zespołu za-
budowy wyróşniającego sić jednorodnością 
układu architektonicznego i czasu jego po-
wstania, określonego w § 7 ust. 5 pkt 1a; 

4) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych - w przypadku konieczności odtworze-
nia istniejącego budynku obowiązują linie 
zabudowy wyznaczone na rysunku planu; 

5) zakaz rozbudowy istniejących budynków 
oraz zmiany ukształtowania ich konstrukcji 
dachowej; 

6) zakaz zmiany układu otworów okiennych, z 
zastrzeşeniem przepisu pkt 7 oraz zmiany 
stylu i zasady kompozycji całej elewacji, w 
tym równieş kompozycji dachu; 

7) dopuszczenie przebudowy parteru budynku 
na lokal usługowy; 

8) dla budynków mieszkalnych nakaz zasto-
sowania pokrycia dachowego z dachówki 
ceramicznej lub cementowej w kolorze po-
marańczowo-czerwonym; 

9) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 50% działki lub działek, stano-
wiących jedną posesjć; 

10) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i gara-
şowych; 

11) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8  
ust. 5; 

12) zasady realizacji reklam i znaków informa-
cyjno - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 110.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MNM 10 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i wielorodzinna z budynkami za-
wierającymi 3-5 lokali mieszkalnych; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz zmian istniejącego układu działek, w 
tym przekształceń prowadzących do wydzie-
lania nowych działek z przeznaczeniem pod 
zabudowć oraz łączenia działek w celu bu-
dowy jednego budynku na powstałej w ten 
sposób działce; zakaz łączenia działek nie 
dotyczy posesji, o której mowa w pkt 5; 

2) budynki, oznaczone na rysunku planu, są 
zabytkami objćtymi ochroną ustaloną pla-
nem -obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 4 pkt 2÷4; 
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3) wićkszość jednostki terenowej jest objćta 

ochroną konserwatorską historycznego ze-
społu zabudowy wyróşniającego sić jedno-
rodnością układu architektonicznego i czasu 
jego powstania, określonego w § 7 ust. 5 
pkt 3; 

4) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych - w przypadku konieczności wymiany 
istniejącego budynku obowiązują linie za-
budowy wyznaczone na rysunku planu oraz 
konieczność zastosowania charakterystycz-
nych parametrów (tj. kubatury, powierzchni 
zabudowy, wysokość, długość, szerokość i 
liczby kondygnacji) oraz geometrii dachu 
jednego z budynków, stanowiących ele-
ment zespołu, o którym mowa w pkt 3; 

5) zakaz rozbudowy istniejących budynków, 
przy czym dla posesji obejmującej działki nr 
ewid. 65, 66, 67 i 136 przy ul. Kasprowicza, 
dopuszcza sić, jako uzupełnienie, dobudo-
wć do istniejącego budynku wielorodzinne-
go nowej czćści wielorodzinnej mogącej 
zawierać wićcej niş 5 lokali mieszkalnych, 
na nişej podanych warunkach: 

a) linie frontowej i tylnej elewacji czćści dobu-
dowywanej mają stanowić przedłuşenie linii 
elewacji istniejącego budynku, 

b) forma i styl architektoniczny, w tym linie 
otworów okiennych i drzwiowych, czćści 
dobudowywanej mają być uzupełnieniem 
formy i stylu istniejącego budynku, prowa-
dzącym do nadania całemu budynkowi 
(czćści istniejącej i dobudowywanej) cech 
symetrii, 

c) symetria, o której mowa w lit. b, nie dotyczy 
elewacji bocznej, tj. od strony działki nr 
ewid. 69; 

d) od granicy z w/w działką nr ewid. 69 naleşy 
zachować odległość min. 5m, 

e) dach czćści dobudowywanej - wysokość i 
linia jego kalenicy oraz nachylenie połaci - 
mają stanowić przedłuşenie dachu istnieją-
cego budynku, 

6) dla budynków oznaczonych na rysunku 
planu jako objćte ochroną ustaloną planem 
obowiązuje zakaz zmiany ukształtowania ich 
konstrukcji dachowej oraz zachowanie stylu 
i zasady pierwotnej kompozycji elewacji - 
dla budynku mieszkalnego przy ul. Lipiń-
skiej 7 zakaz zmiany ukształtowania kon-
strukcji dachowej nie dotyczy facjat, które w 
przypadku przebudowy poddasza na uşyt-
kowe, naleşy realizować z otworami okien-
nymi i dachem analogicznymi do układu 
otworów okiennych i dachu frontowej facja-
ty budynku przy ul. Lipińskiej 5; 

7) dla budynków mieszkalnych - poza budyn-
kiem wielorodzinnym, o którym mowa w 
pkt 5, nakaz zastosowania pokrycia dacho-
wego z dachówki ceramicznej lub cemen-
towej w kolorze pomarańczowo - czerwo-
nym; 

8) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 50% - dla działki lub działek, 
stanowiących jedną posesjć o powierzchni 
do 1000m2 oraz dla posesji przy ul. Kaspro-
wicza, o której mowa w pkt 5; 60% - dla 
działki lub działek, stanowiących jedną po-
sesjć o powierzchni powyşej 1000m2, poza 
w/w posesją przy ul. Kasprowicza; 

9) dopuszczenie realizacji wolnostojących i 
przybudowanych budynków gospodarczych 
i garaşowych o maksymalnej wysokości 
4,5m do najwyşej połoşonej krawćdzi dachu 
oraz maksymalnej powierzchni zabudowy 
liczonej łącznie dla wszystkich budynków 
towarzyszących na działce budynkowi 
mieszkalnemu - 100m2 - warunkiem do-
puszczenia jest usytuowanie budynków w 
głćbi działki, tj. nie blişej niş 20m od granicy 
działki z ulicą; 

10) w sąsiedztwie linii metra obowiązuje prze-
pis § 9 ust. 8; 

11) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8 
ust. 5; 

12) zasady realizacji reklam i znaków informa-
cyjno - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5, 
przy czym dopuszcza sić realizacjć wyłącz-
nie szyldów, szyldów reklamowych i reklam 
świetlnych. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 111.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MNM 11 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i wielorodzinna z budynkami za-
wierającymi 3-5 lokali mieszkalnych; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 
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2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz zmian istniejącego układu działek, w 
tym przekształceń prowadzących do wydzie-
lania nowych działek z przeznaczeniem pod 
zabudowć oraz łączenia działek w celu bu-
dowy jednego budynku na powstałej w ten 
sposób działce; 

2) budynki, oznaczone na rysunku planu, są 
zabytkami objćtymi ochroną ustaloną pla-
nem -obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 4 pkt 2÷4; 

3) czćść jednostki terenowej jest objćta 
ochroną konserwatorską historycznego ze-
społu zabudowy wyróşniającego sić jedno-
rodnością układu architektonicznego i czasu 
jego powstania, określonego w § 7 ust. 5 
pkt 3; 

4) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych - w przypadku konieczności wymiany 
istniejącego budynku obowiązują linie za-
budowy wyznaczone na rysunku planu oraz 
konieczność zastosowania charakterystycz-
nych parametrów (tj. kubatury, powierzchni 
zabudowy, wysokość, długość, szerokość i 
liczby kondygnacji) oraz geometrii dachu 
jednego z budynków, stanowiących ele-
ment zespołu, o którym mowa w pkt 3 - wa-
runek dotyczy równieş całościowo rozumia-
nej bryły budynku bliŝniaczego przy ul. Li-
pińskiej 4 i 4A, natomiast nie dotyczy bu-
dynku przy ul. Lipińskiej 2A, dla którego w 
przypadku wymiany obowiązuje: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy - 
155m2, 

b) maksymalna wysokość do kalenicy - 
12m, 

c) maksymalna ilość kondygnacji nadziem-
nych - 3, z tym şe najwyşsza jako podda-
sze, 

d) maksymalna szerokość elewacji fronto-
wej - 7 m, 

e) dach czterospadowy o kącie nachylenia 
połaci w przedziale 35°÷45° z lukarnami; 

5) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 50% działki - lub działek, sta-
nowiących jedną posesjć - o powierzchni 
do 1000m2 (warunek nie dotyczy posesji 
przy ul. Lipińskiej 4, o której mowa w pkt 9) 
oraz 60% działki - lub działek, stanowiących 
jedną posesjć - o powierzchni powyşej 
1000m2; 

 

6) zakaz rozbudowy istniejących budynków; 

7) dla budynków oznaczonych na rysunku 
planu jako objćtych ochroną ustaloną w 
planie obowiązuje zakaz zmiany ukształto-
wania ich konstrukcji dachowej oraz zacho-
wanie stylu i zasady pierwotnej kompozycji 
elewacji; 

8) dla budynków mieszkalnych nakaz zasto-
sowania pokrycia dachowego z dachówki 
ceramicznej lub cementowej w kolorze po-
marańczowo-czerwonym; 

9) dla posesji przy ul. Lipińskiej 4 dopuszcza 
sić zachowanie istniejącej funkcji usługowej 
w przebudowanym na potrzeby usługowe 
budynku mieszkalnym (nawet w sytuacji 
wymiany budynku, o której mowa w pkt 4) 
oraz w pawilonie znajdującym sić w głćbi 
działki, a takşe moşliwość odtworzenia w/w 
pawilonu pod warunkiem nie zmniejszania 
istniejącego wskaŝnika powierzchni biolo-
gicznie czynnej; 

10) dopuszczenie realizacji wolnostojących i 
przybudowanych budynków gospodarczych 
i garaşowych o maksymalnej wysokości 
4,5m do najwyşej połoşonej krawćdzi dachu 
oraz maksymalnej powierzchni zabudowy 
liczonej łącznie dla wszystkich budynków 
towarzyszących na działce budynkowi 
mieszkalnemu - 100m2 - warunkiem do-
puszczenia jest usytuowanie budynków w 
głćbi działki, tj. nie blişej niş 20m od granicy 
działki z ulicą; 

11) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8  
ust. 5; 

12) zasady realizacji reklam i znaków informa-
cyjno - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5, 
przy czym dopuszcza sić realizacjć wyłącz-
nie szyldów, szyldów reklamowych i reklam 
świetlnych. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 112.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MNM 12 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i wielorodzinna z budynkami za-
wierającymi 3-5 lokali mieszkalnych; 
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2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-

mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz zmian istniejącego układu działek, w 
tym przekształceń prowadzących do wydzie-
lania nowych działek z przeznaczeniem pod 
zabudowć oraz łączenia działek w celu bu-
dowy jednego budynku na powstałej w ten 
sposób działce; 

2) budynek, oznaczony na rysunku planu, jest 
zabytkiem objćtym ochroną ustaloną pla-
nem -obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 4 pkt 2÷4; 

3) cała jednostka terenowa jest objćta ochroną 
konserwatorską historycznych zespołów za-
budowy wyróşniających sić jednorodnością 
układu architektonicznego i czasu ich po-
wstania, określonego w § 7 ust. 5 pkt 3; 

4) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych - w przypadku konieczności odtworze-
nia istniejącego budynku obowiązują linie 
zabudowy wyznaczone na rysunku planu; 

5) zakaz rozbudowy istniejącego budynku 
mieszkalnego, zakaz zmiany ukształtowania 
konstrukcji dachowej oraz zachowanie stylu 
i zasady pierwotnej kompozycji elewacji, w 
tym kompozycji dachu; 

6) dla budynków mieszkalnych nakaz zasto-
sowania pokrycia dachowego z dachówki 
ceramicznej lub cementowej w kolorze po-
marańczowo-czerwonym; 

7) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 65% całości terenu jednostki; 

8) zakaz rozbudowy oraz realizacji wolnostoją-
cych i przybudowanych budynków gospo-
darczych i garaşowych; 

9) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8 
ust. 5; 

10) zasady realizacji reklam i znaków informa-
cyjno - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5, 
przy czym dopuszcza sić realizacjć wyłącz-
nie szyldów, szyldów reklamowych i reklam 
świetlnych. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 113.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MNM 13 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i wielorodzinna z budynkami za-
wierającymi 3-5 lokali mieszkalnych; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz zmian istniejącego układu działek, w 
tym przekształceń prowadzących do wydzie-
lania nowych działek z przeznaczeniem pod 
zabudowć oraz łączenia działek w celu bu-
dowy jednego budynku na powstałej w ten 
sposób działce; 

2) budynki, oznaczone na rysunku planu, są 
zabytkami objćtymi ochroną ustaloną pla-
nem -obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 4 pkt 2÷4; 

3) czćść jednostki terenowej jest objćta 
ochroną konserwatorską historycznego ze-
społu zabudowy wyróşniającego sić jedno-
rodnością układu architektonicznego i czasu 
jego powstania, określonego w § 7 ust. 5 
pkt 4; 

4) obowiązują linie zabudowy wyznaczone na 
rysunku planu; 

5) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 50% działki lub działek, stano-
wiących jedną posesjć; 

6) dla budynków funkcji podstawowej objć-
tych strefą ochrony konserwatorskiej histo-
rycznych zespołów zabudowy, oznaczonych 
na rysunku planu jako objćte ochroną usta-
loną planem, obowiązuje: 

a) zakaz rozbudowy istniejących budynków, 

b) w przypadku konieczności odtworzenia 
istniejącego budynku - usytuowanie 
zgodnie z obowiązująca linią zabudowy, 
ustalona na rysunku planu, 

c) zakaz zmiany ukształtowania konstrukcji 
dachowej, układu otworów okiennych i 
drzwiowych oraz kompozycji całej ele-
wacji, w tym równieş kompozycji dachu, 
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d) dla budynków mieszkalnych nakaz za-
stosowania pokrycia dachowego z da-
chówki ceramicznej lub cementowej w 
kolorze pomarańczowo-czerwonym; 

7) dla pozostałych budynków funkcji podsta-
wowej dopuszczenie rozbudowy, przebu-
dowy lub wymiany pod nastćpującymi wa-
runkami: 

a) usytuowanie budynku w układzie zabu-
dowy bliŝniaczej z zachowaniem istnieją-
cej zasady grupowania segmentów - wa-
runek nie dotyczy budynków przy ul. 
Kleczewskiej 36 i 42 oraz przy ul. Płatni-
czej 35/37 i 39/41, dla których naleşy za-
chować układ zabudowy wolnostojącej, 

b) maksymalna wysokość budynku do naj-
wyşej połoşonej krawćdzi dachu - 9m, 

c) maksymalna ilość kondygnacji nadziem-
nych - 2, 

d) maksymalna powierzchnia zabudowana 
jest równoznaczna z powierzchnią wy-
znaczoną na rysunku planu liniami zabu-
dowy, z zachowaniem odległości min. 
3m od bocznej granicy działki nie stano-
wiącej granicy mićdzy istniejącymi seg-
mentami, chyba şe ustalona przy tej gra-
nicy linia zabudowy przebiegają inaczej, 

e) dachy płaskie - dla budynków przy ul. 
Kleczewskiej, a dachy dwuspadowe o 
kącie nachylenia połaci dachowych w 
przedziale 40°÷45° z facjatami - dla bu-
dynków przy ul. Płatniczej, 

f) dopuszczenie przebudowy parteru bu-
dynku na lokal usługowy pod warunkiem 
zachowania stylu i zasady pierwotnej 
kompozycji elewacji; 

8) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych, przy 
czym dopuszcza sić realizacjć altan ogro-
dowych o powierzchni zabudowy nie prze-
kraczającej 10m2 i wysokości do 3m, liczo-
nej do najwyşej połoşonej krawćdzi dachu; 

9) dopuszczenie realizacji wolnostojących i 
przybudowanych budynków garaşowych o 
maksymalnej wysokości 4,5m do najwyşej 
połoşonej krawćdzi dachu, sytuowanych nie 
blişej niş 10m od frontowej granicy działki; 

10) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8 
ust. 5; 

11) zasady realizacji reklam i znaków informa-
cyjno - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 114.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MNM 14 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i wielorodzinna z budynkami za-
wierającymi 3-5 lokali mieszkalnych; 

2) Dopuszczalne: wyklucza sić. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz zmian istniejącego układu działek, w 
tym przekształceń prowadzących do wydzie-
lania nowych działek z przeznaczeniem pod 
zabudowć oraz łączenia działek w celu bu-
dowy jednego budynku na powstałej w ten 
sposób działce; 

2) budynki, oznaczone na rysunku planu, są 
zabytkami objćtymi ochroną ustaloną pla-
nem -obowiązują ustalenia zawarte § 7  
ust. 4 pkt 2÷4; 

3) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych - w przypadku konieczności odtworze-
nia istniejącego budynku, obowiązują wy-
magania, o których mowa w pkt 4, 5 i 6; 

4) dopuszczenie rozbudowy budynków do 
wyznaczonej na rysunku planu linii zabu-
dowy, pod warunkiem zachowania stylu i 
zasady pierwotnej kompozycji elewacji oraz 
zachowania istniejącej wysokości najwyşej 
połoşonej krawćdzi dachu; 

5) zakaz zmiany układu otworów okiennych i 
drzwiowych na elewacji frontowej, istnieją-
cej wysokości elewacji frontowej oraz 
ukształtowania konstrukcji dachowej, ale z 
moşliwością dostosowania do niej zadasze-
nia czćści rozbudowywanej; 

6) maksymalna powierzchnia zabudowana jest 
równoznaczna z powierzchnią wyznaczoną 
na rysunku planu liniami zabudowy; 

7) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 40% działki lub działek, stano-
wiących jedną posesjć; 
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8) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-

wanych budynków gospodarczych i gara-
şowych, przy czym dopuszcza sić realizacjć 
altan ogrodowych o powierzchni zabudowy 
nie przekraczającej 10m2 i wysokości do 3m, 
liczonej do najwyşej połoşonej krawćdzi da-
chu; 

9) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8  
ust. 5; 

10) zakaz realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 115.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MNM 15 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i wielorodzinna z budynkami za-
wierającymi 3-5 lokali mieszkalnych; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz zmian istniejącego układu działek, w 
tym przekształceń prowadzących do wydzie-
lania nowych działek z przeznaczeniem pod 
zabudowć oraz łączenia działek w celu bu-
dowy jednego budynku na powstałej w ten 
sposób działce; 

2) budynek przy ul. Daniłowskiego 45, ozna-
czony na rysunku planu jako wpisany do re-
jestru zabytków, jest objćty ochroną na 
podstawie przepisów odrćbnych o ochronie 
zabytków - wszelkie działania przy zabytku i 
w jego otoczeniu wymagają pozwolenia 
właściwego Konserwatora Zabytków; 

3) budynki, oznaczone na rysunku planu, są 
zabytkami objćtymi ochroną ustaloną pla-
nem -obowiązują ustalenia zawarte § 7  
ust. 4 pkt 2÷4; 

4) obowiązują linie zabudowy wyznaczone na 
rysunku planu; 

5) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 50% działki lub działek, stano-
wiących jedną posesjć; 

6) dopuszczenie rozbudowy, przebudowy lub 
budowy budynku funkcji podstawowej pod 
nastćpującymi warunkami: 

a) usytuowanie budynku w układzie zabudowy 
wolnostojącej dla budynków przy ul. Dani-
łowskiego na odcinku posesji od nr 41 do 
51 oraz przy ul. Płatniczej na odcinku pose-
sji od nr 46 do 50 - warunek nie dotyczy po-
zostałych budynków, dla których dopuszcza 
sić zachowanie bliŝniaczego lub szerego-
wego układu zabudowy, o ile nie jest to 
sprzeczne z ustalonymi liniami zabudowy, 

b) maksymalna wysokość budynku do najwy-
şej połoşonej krawćdzi dachu - 9m, 

c) maksymalna ilość kondygnacji nadziem-
nych - 2, 

d) dla budynków mieszkalnych w układzie 
zabudowy wolnostojącej obowiązuje za-
chowanie maksymalnej szerokość elewacji 
frontowej - 10m, z pominićciem przybudo-
wanych garaşy, o których mowa w pkt 8, 

e) maksymalna powierzchnia zabudowana jest 
równoznaczna z powierzchnią wyznaczoną 
na rysunku planu liniami zabudowy, z za-
strzeşeniem § 9 ust. 3 pkt 2, 

f) dachy płaskie, 

g) dopuszczenie przebudowy parteru budynku 
na lokal usługowy pod warunkiem zacho-
wania stylu i zasady pierwotnej kompozycji 
elewacji - dopuszczenie nie dotyczy budyn-
ku wpisanego do rejestru zabytków przy ul. 
Daniłowskiego 45, o którym mowa w pkt 1; 

7) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych, przy 
czym dopuszcza sić realizacjć altan ogro-
dowych o powierzchni zabudowy nie prze-
kraczającej 10m2 i wysokości do 3m, liczo-
nej do najwyşej połoşonej krawćdzi dachu; 

8) dopuszczenie realizacji wolnostojących i 
przybudowanych budynków garaşowych o 
maksymalnej wysokości 4,5m do najwyşej 
połoşonej krawćdzi dachu, sytuowanych nie 
blişej niş 10m od frontowej granicy działki - 
dopuszczenie nie dotyczy działki, na której 
znajduje sić budynek wpisany do rejestru 
zabytków przy ul. Daniłowskiego 45, o któ-
rym mowa w pkt 1 oraz posesji sąsiednich 
przy ul. Daniłowskiego 43 i 47; 

9) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8 
ust. 5; 
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10) zasady realizacji reklam i znaków informa-

cyjno - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 116.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MNM 16 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i wielorodzinna z budynkami za-
wierającymi 3-5 lokali mieszkalnych; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz zmian istniejącego układu działek, w 
tym przekształceń prowadzących do wydzie-
lania nowych działek z przeznaczeniem pod 
zabudowć oraz łączenia działek w celu bu-
dowy jednego budynku na powstałej w ten 
sposób działce; 

2) budynki, oznaczone na rysunku planu, są 
zabytkami objćtymi ochroną ustaloną pla-
nem -obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 4 pkt 2÷4; 

3) cała jednostka terenowa jest objćta ochroną 
konserwatorską historycznego zespołu za-
budowy wyróşniającego sić jednorodnością 
układu architektonicznego i czasu jego po-
wstania, określonego w § 7 ust. 5 pkt 1d; 

4) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych - w przypadku konieczności odtworze-
nia istniejącego budynku, dopuszcza sieje 
pod warunkiem spełnienia wymagań, o któ-
rych mowa w pkt 5, 6 i 7; 

5) dopuszczenie rozbudowy parterów budyn-
ków do wyznaczonej na rysunku planu linii 
zabudowy, pod warunkiem zachowania sty-
lu i zasady pierwotnej kompozycji elewacji; 

6) zakaz zmiany układu otworów okiennych i 
drzwiowych, kompozycji elewacji frontowej, 
istniejącej wysokości elewacji frontowej i 
wysokości do kalenicy oraz ukształtowania 
konstrukcji dachowej, ale z moşliwością do-
stosowania do niej zadaszenia parterowej 
czćści rozbudowywanej; 

7) dla budynków mieszkalnych nakaz zasto-
sowania pokrycia dachowego z dachówki 
ceramicznej lub cementowej w kolorze po-
marańczowo-czerwonym; 

8) maksymalna powierzchnia zabudowana jest 
równoznaczna z powierzchnią wyznaczoną 
na rysunku planu liniami zabudowy; 

9) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 50% działki lub działek, stano-
wiących jedną posesjć; 

10) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i gara-
şowych; 

11) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8 
ust. 5; 

12) zasady realizacji reklam i znaków informa-
cyjno - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5, 
przy czym dopuszcza sić realizacjć wyłącz-
nie szyldów, szyldów reklamowych i reklam 
świetlnych. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 117.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MNM 17 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i wielorodzinna z budynkami za-
wierającymi 3-5 lokali mieszkalnych; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz zmian istniejącego układu działek, w 
tym przekształceń prowadzących do wydzie-
lania nowych działek z przeznaczeniem pod 
zabudowć oraz łączenia działek w celu bu-
dowy jednego budynku na powstałej w ten 
sposób działce; 

2) budynki, oznaczone na rysunku planu, są 
zabytkami objćtymi ochroną ustaloną pla-
nem - obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 4 pkt 2÷4; 

3) cała jednostka terenowa jest objćta ochroną 
konserwatorską historycznego zespołu za-
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budowy wyróşniającego sić jednorodnością 
układu architektonicznego i czasu jego po-
wstania, określonego w § 7 ust. 5 pkt 7; 

4) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-
nych poza moşliwością odtworzenia istnie-
jącego budynku w rozumieniu § 2 pkt 37, z 
zastrzeşeniem przepisu pkt 5, 6, 7; 

5) dopuszczenie rozbudowy budynków do 
wyznaczonej na rysunku planu linii zabu-
dowy, pod warunkiem zachowania stylu i 
zasady pierwotnej kompozycji elewacji oraz 
zachowania istniejącej wysokości najwyşej 
połoşonej krawćdzi dachu; 

6) zakaz zmiany układu otworów okiennych i 
drzwiowych, kompozycji elewacji frontowej, 
istniejącej wysokości elewacji frontowej 
oraz ukształtowania konstrukcji dachowej, 
poza dostosowaniem do istniejącej formy 
budynku formy czćści rozbudowywanej; 

7) maksymalna powierzchnia zabudowana jest 
równoznaczna z powierzchnią wyznaczoną 
na rysunku planu liniami zabudowy; 

8) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 45% działki lub działek, stano-
wiących jedną posesjć; 

9) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i gara-
şowych; 

10) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8 
ust. 5; 

11) zasady realizacji reklam i znaków informa-
cyjno - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 118.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MNM 18, MNM 19, MNM 20, MNM 21 
i MNM 22 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i wielorodzinna z budynkami za-
wierającymi 3-5 lokali mieszkalnych; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz zmian istniejącego układu działek, w 
tym przekształceń prowadzących do wydzie-
lania nowych działek z przeznaczeniem pod 
zabudowć oraz łączenia działek w celu bu-
dowy jednego budynku na powstałej w ten 
sposób działce; 

2) budynki, oznaczone na rysunku planu, są 
zabytkami objćtymi ochroną ustaloną pla-
nem -obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 4 pkt 2÷4; 

3) dopuszczenie rozbudowy, przebudowy lub 
wymiany budynku funkcji podstawowej pod 
nastćpującymi warunkami: 

a) usytuowanie budynku w układzie zabu-
dowy wolnostojącej, z zachowaniem wa-
runku z § 9 ust. 3 pkt 1 oraz odległości 
min. 4m od bocznych granic działki, 

b) minimalny wskaŝnik powierzchni biolo-
gicznie czynnej: 40% działki lub działek, 
stanowiących jedną posesjć, 

c) maksymalny wskaŝnik powierzchni zabu-
dowanej - 40% działki lub działek, stano-
wiących jedną posesjć, 

d) maksymalna szerokość elewacji od strony 
ul. Barcickiej - 13m, 

e) zachowanie istniejącej maksymalnej wy-
sokość do najwyşej połoşonej krawćdzi 
dachu budynku mieszkalnego dotychczas 
znajdującego sić na działce, 

f) maksymalna ilość kondygnacji nadziem-
nych - 2, 

g) dach płaski, 

h) dopuszczenie przebudowy parteru budyn-
ku na lokal usługowy pod warunkiem za-
chowania stylu i zasady pierwotnej kom-
pozycji elewacji, 

i) obowiązują linie zabudowy wyznaczone 
na rysunku planu; 

4) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

5) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8 
ust. 5; 

6) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 
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3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 119.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MNM 23 i MNM 24 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i wielorodzinna z budynkami za-
wierającymi 3-5 lokali mieszkalnych; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz zmian istniejącego układu działek, w 
tym przekształceń prowadzących do wydzie-
lania nowych działek z przeznaczeniem pod 
zabudowć oraz łączenia działek w celu bu-
dowy jednego budynku na powstałej w ten 
sposób działce; 

2) budynki, oznaczone na rysunku planu, są 
zabytkami objćtymi ochroną ustaloną pla-
nem -obowiązują ustalenia zawarte § 7 ust. 4 
pkt 2,4; 

3) dopuszczenie rozbudowy, przebudowy lub 
wymiany budynku funkcji podstawowej oraz 
zachowania przybudowanego budynku usłu-
gowego na działce nr ewid. 87 pod nastćpu-
jącymi warunkami: 

a) usytuowanie budynku w układzie zabu-
dowy wolnostojącej, z zachowaniem wa-
runku z § 9 ust. 3 pkt 1 oraz odległości 
min. 4m od bocznych granic działki, chyba 
şe ustalona na rysunku planu linia zabu-
dowy przebiegają inaczej, 

b) minimalny wskaŝnik powierzchni biolo-
gicznie czynnej: 40% działki – lub działek, 
stanowiących jedną posesjć - o po-
wierzchni do 900m2 oraz 45% działki – lub 
działek, stanowiących jedną posesjć - o 
powierzchni powyşej 900m2, 

c) maksymalny wskaŝnik powierzchni zabu-
dowanej - 35% działki – lub działek, sta-
nowiących jedną posesjć - o powierzchni 
do 900m2 oraz 30% działki – lub działek, 
stanowiących jedną posesjć - o po-
wierzchni powyşej 900m2, 

d) zachowanie istniejącej maksymalnej wy-
sokość do najwyşej połoşonej krawćdzi 
dachu budynku mieszkalnego dotychczas 
znajdującego sić na działce, 

e) maksymalna ilość kondygnacji nadziem-
nych - 2, 

f) dach płaski, 

g) dopuszczenie przebudowy parteru budyn-
ku na lokal usługowy pod warunkiem za-
chowania stylu i zasady pierwotnej kom-
pozycji elewacji, 

h) obowiązują linie zabudowy wyznaczone 
na rysunku planu; 

4) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

5) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8  
ust. 5; 

6) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 120.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MNM 26 i 27 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i wielorodzinna z budynkami za-
wierającymi 3-5 lokali mieszkalnych; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz zmian istniejącego układu działek, w 
tym przekształceń prowadzących do wydzie-
lania nowych działek z przeznaczeniem pod 
zabudowć oraz łączenia działek w celu bu-
dowy jednego budynku na powstałej w ten 
sposób działce; 

2) obowiązują linie zabudowy wyznaczone na 
rysunku planu; 

3) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej: 40% działki lub działek, stanowią-
cych jedną posesjć; 
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4) maksymalny wskaŝnik powierzchni zabudo-

wanej: 40% działki lub działek, stanowiących 
jedną posesjć; 

5) dopuszczenie rozbudowy, przebudowy lub 
wymiany budynku funkcji podstawowej pod 
nastćpującymi warunkami: 

a) usytuowanie budynku w układzie zabu-
dowy wolnostojącej z zachowaniem odle-
głości min. 3m od bocznych i tylnych gra-
nic działki, 

b) maksymalna ilość kondygnacji nadziem-
nych - 2, 

c) dach płaski, 

d) dopuszczenie przebudowy parteru budyn-
ku na lokal usługowy pod warunkiem za-
chowania stylu i zasady pierwotnej kom-
pozycji elewacji; 

6) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

7) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8  
ust. 5; 

8) zasady realizacji reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 121.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MNM 28, MNM 29 i MNM 30 ustala 
sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i wielorodzinna z budynkami za-
wierającymi 3-5 lokali mieszkalnych; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz zmian istniejącego układu działek, w 
tym przekształceń prowadzących do wydzie-
lania nowych działek z przeznaczeniem pod 
zabudowć oraz łączenia działek w celu bu-
dowy jednego budynku na powstałej w ten 
sposób działce; 

2) budynki, oznaczone na rysunku planu, są 
zabytkami objćtymi ochroną ustaloną pla-
nem -obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 4 pkt 2÷4; 

3) obowiązują linie zabudowy wyznaczone na 
rysunku planu; 

4) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 35% działki lub działek, stano-
wiących jedną posesjć; 

5) maksymalny wskaŝnik powierzchni zabu-
dowanej - 40% działki - lub działek, stano-
wiących jedną posesjć - o powierzchni do 
500m2 oraz 35% działki - lub działek, stano-
wiących jedną posesjć - o powierzchni po-
wyşej 500m2; 

6) dopuszczenie rozbudowy, przebudowy lub 
wymiany budynku funkcji podstawowej pod 
nastćpującymi warunkami: 

a) usytuowanie budynku w układzie zabu-
dowy wolnostojącej z zachowaniem od-
ległości min. 4m od bocznych i tylnych 
granic działki oraz warunku z § 9 ust. 3 
pkt 1, 

b) maksymalna wysokość budynku do naj-
wyşej połoşonej krawćdzi dachu - 8,5m, 

c) maksymalna ilość kondygnacji nadziem-
nych - 2, 

d) dach płaski, 

e) dopuszczenie przebudowy parteru bu-
dynku na lokal usługowy pod warunkiem 
zachowania stylu i zasady pierwotnej 
kompozycji elewacji, 

7) dopuszczenie realizacji wolnostojących i 
przybudowanych budynków garaşowych o 
maksymalnej wysokości 4,5m do najwyşej 
połoşonej krawćdzi dachu; 

8) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych; 

9) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8  
ust. 5; 

10) zasady realizacji reklam i znaków informa-
cyjno - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 
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§ 122.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MNM 31 i MNM 32 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i wielorodzinna z budynkami za-
wierającymi 3-5 lokali mieszkalnych; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz zmian istniejącego układu działek, w 
tym przekształceń prowadzących do wydzie-
lania nowych działek z przeznaczeniem pod 
zabudowć oraz łączenia działek w celu bu-
dowy jednego budynku na powstałej w ten 
sposób działce; 

2) budynki, oznaczone na rysunku planu, są 
zabytkami objćtymi ochroną ustaloną pla-
nem -obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 4 pkt 2÷4; 

3) obowiązują linie zabudowy wyznaczone na 
rysunku planu; 

4) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 45% działki lub działek, stano-
wiących jedną posesjć; 

5) maksymalny wskaŝnik powierzchni zabu-
dowanej: 30% działki lub działek, stanowią-
cych jedną posesjć; 

6) dopuszczenie rozbudowy, przebudowy lub 
wymiany budynku funkcji podstawowej pod 
nastćpującymi warunkami: 

a) usytuowanie budynku w układzie zabu-
dowy wolnostojącej z zachowaniem od-
ległości min. 4m od bocznych i tylnych 
granic działki oraz warunku z § 9 ust. 3 
pkt 1, 

b) maksymalna wysokość budynku do naj-
wyşej połoşonej krawćdzi dachu - 8,5m, 

c) maksymalna ilość kondygnacji nadziem-
nych - 2, 

d) dach płaski, 

e) dopuszczenie przebudowy parteru bu-
dynku na lokal usługowy pod warunkiem 
zachowania stylu i zasady pierwotnej 
kompozycji elewacji; 

7) dopuszczenie realizacji wolnostojących i 
przybudowanych budynków garaşowych o 
maksymalnej wysokości 4,5 m do najwyşej 
połoşonej krawćdzi dachu; 

8) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych; 

9) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8  
ust. 5; 

10) zasady realizacji reklam i znaków informa-
cyjno - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 123.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MNM 33 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i wielorodzinna z budynkami za-
wierającymi 3-5 lokali mieszkalnych; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz zmian istniejącego układu działek, w 
tym przekształceń prowadzących do wydzie-
lania nowych działek z przeznaczeniem pod 
zabudowć oraz łączenia działek w celu bu-
dowy jednego budynku na powstałej w ten 
sposób działce; 

2) budynki, oznaczone na rysunku planu, są 
zabytkami objćtymi ochroną ustaloną pla-
nem - obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 4 pkt 2÷4; 

3) czćść jednostki terenowej jest objćta 
ochroną konserwatorską historycznego ze-
społu zabudowy wyróşniającego sić jedno-
rodnością układu architektonicznego i czasu 
jego powstania, określonego w § 7 ust. 5 
pkt 9; 

4) obowiązują linie zabudowy wyznaczone na 
rysunku planu; 

5) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 40% działki lub działek, stano-
wiących jedną posesjć; 

6) maksymalny wskaŝnik powierzchni zabu-
dowanej: 30% działki lub działek, stanowią-
cych jedną posesjć; 

7) dopuszczenie rozbudowy, przebudowy lub 
wymiany budynku funkcji podstawowej pod 
nastćpującymi warunkami: 

a) usytuowanie budynku mieszkalnego w 
układzie zabudowy wolnostojącej z za-
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chowaniem odległości min. 4m od bocz-
nych i min. 5m od tylnych granic działki 
oraz warunku z § 9 ust. 3 pkt 1, 

b) zachowanie istniejącej maksymalnej wy-
sokość do najwyşej połoşonej krawćdzi 
dachu, stylu i szerokości elewacji fron-
towej któregoś z budynków mieszkal-
nych, wchodzących w skład zespołu, o 
którym mowa w pkt 3, 

c) maksymalna ilość kondygnacji nadziem-
nych - 3, 

d) dach płaski, 

e) dopuszczenie przebudowy parteru bu-
dynku na lokal usługowy pod warunkiem 
zachowania stylu i zasady pierwotnej 
kompozycji elewacji; 

8) dopuszczenie realizacji jednego budynku 
garaşowego przybudowanego do budynku 
mieszkalnego na nastćpujących warunkach: 
maksymalna wysokość 4,5m do najwyşej 
połoşonej krawćdzi dachu, odległość ściany 
frontowej budynku min. 10m od frontowej 
granicy działki, moşliwość usytuowania bu-
dynku blişej niş 3m od bocznej granicy 
działki lub bezpośrednio przy granicy; 

9) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych; 

10) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8  
ust. 5; 

11) zasady realizacji reklam i znaków informa-
cyjno - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5, 
przy czym dopuszcza sić realizacjć wyłącz-
nie szyldów, szyldów reklamowych i reklam 
świetlnych. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 124.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MNM 34, MNM 35 i MNM 36 ustala 
sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i wielorodzinna z budynkami za-
wierającymi 3-5 lokali mieszkalnych; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz zmian istniejącego układu działek, w 
tym przekształceń prowadzących do wydzie-
lania nowych działek z przeznaczeniem pod 
zabudowć oraz łączenia działek w celu bu-
dowy jednego budynku na powstałej w ten 
sposób działce; 

2) budynki, oznaczone na rysunku planu, są 
zabytkami objćtymi ochroną ustaloną pla-
nem -obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 4 pkt 2÷4; 

3) cała jednostka terenowa jest objćta ochroną 
konserwatorską historycznego zespołu za-
budowy wyróşniającego sić jednorodnością 
układu architektonicznego i czasu jego po-
wstania, określonego w § 7 ust. 5 pkt 10; 

4) obowiązują linie zabudowy wyznaczone na 
rysunku planu; 

5) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 45% działki lub działek, stano-
wiących jedną posesjć; 

6) maksymalny wskaŝnik powierzchni zabu-
dowanej: 30% działki lub działek, stanowią-
cych jedną posesjć; 

7) dopuszczenie rozbudowy, przebudowy lub 
wymiany budynku funkcji podstawowej pod 
nastćpującymi warunkami: 

a) usytuowanie budynku w układzie zabu-
dowy bliŝniaczej z zachowaniem istnieją-
cej zasady grupowania segmentów, od-
ległości min. 4m od bocznych i min. 5m 
od tylnych granic działki oraz warunku z 
§ 9 ust. 3 pkt 1 - warunek dotyczący 
układu zabudowy nie ma zastosowania 
dla budynku przy ul. Cegłowskiej 44, 
gdzie dopuszcza sić budynek wolnosto-
jący, 

b) maksymalna wysokość budynku do naj-
wyşej połoşonej krawćdzi dachu - 10m, 

c) maksymalna ilość kondygnacji nadziem-
nych: 2 kondygnacje uşytkowe oraz do-
puszczenie strychu, 

d) dach płaski, 

e) dopuszczenie przebudowy parteru bu-
dynku na lokal usługowy pod warunkiem 
zachowania stylu i zasady pierwotnej 
kompozycji elewacji; 

8) dopuszczenie realizacji jednego budynku 
garaşowego towarzyszącego budynkowi 
mieszkalnemu na nastćpujących warun-
kach: maksymalna wysokość 4,5m do naj-
wyşej połoşonej krawćdzi dachu, odległość 
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ściany frontowej budynku min. 10m od 
frontowej granicy działki, moşliwość usytu-
owania budynku blişej niş 3m od bocznej 
granicy działki lub bezpośrednio przy grani-
cy; 

9) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych; 

10) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8  
ust. 5; 

11) zasady realizacji reklam i znaków informa-
cyjno - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 125.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MNM 37, MNM 38 i MNM 39 ustala 
sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i wielorodzinna z budynkami za-
wierającymi 3-5 lokali mieszkalnych; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz zmian istniejącego układu działek, w 
tym przekształceń prowadzących do wydzie-
lania nowych działek z przeznaczeniem pod 
zabudowć oraz łączenia działek w celu bu-
dowy jednego budynku na powstałej w ten 
sposób działce; 

2) budynki, oznaczone na rysunku planu, są 
zabytkami objćtymi ochroną ustaloną pla-
nem -obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 4 pkt 2÷4; 

3) cała jednostka terenowa jest objćta ochroną 
konserwatorską historycznego zespołu za-
budowy wyróşniającego sić jednorodnością 
układu architektonicznego i czasu jego po-
wstania, określonego w § 7 ust. 5 pkt 10; 

4) obowiązują linie zabudowy wyznaczone na 
rysunku planu; 

5) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 45% działki lub działek, stano-
wiących jedną posesjć; 

6) maksymalny wskaŝnik powierzchni zabu-
dowanej: 30% działki lub działek, stanowią-
cych jedną posesjć; 

7) dopuszczenie rozbudowy, przebudowy lub 
wymiany budynku funkcji podstawowej pod 
nastćpującymi warunkami: 

a) usytuowanie budynku w układzie zabu-
dowy wolnostojącej z zachowaniem od-
ległości min. 4m od bocznych i min. 5m 
od tylnych granic działki oraz warunku z 
§ 9 ust. 3 pkt 1 -warunek dotyczący ukła-
du zabudowy nie ma zastosowania dla 
budynków przy ul. Cegłowskiej 5 i 5 A, 
gdzie dopuszcza sić budynek bliŝniaczy, 

b) maksymalna wysokość budynku do naj-
wyşej połoşonej krawćdzi dachu - 10m, 

c) maksymalna ilość kondygnacji nadziem-
nych: 2 kondygnacje uşytkowe oraz do-
puszczenie strychu, 

d) dach płaski, 

e) dopuszczenie przebudowy parteru bu-
dynku na lokal usługowy pod warunkiem 
zachowania stylu i zasady pierwotnej 
kompozycji elewacji; 

8) dopuszczenie realizacji jednego budynku 
garaşowego przybudowanego do budynku 
mieszkalnego na nastćpujących warunkach: 
maksymalna wysokość 4,5m do najwyşej 
połoşonej krawćdzi dachu, odległość ściany 
frontowej budynku min. 10m od frontowej 
granicy działki, moşliwość usytuowania bu-
dynku blişej niş 3m od bocznej granicy 
działki lub bezpośrednio przy granicy; 

9) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych; 

10) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8  
ust. 5; 

11) zasady realizacji reklam i znaków informa-
cyjno - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 126.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MNM 40, MNM 41, MNM 42 i 
MNM 43 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i wielorodzinna z budynkami za-
wierającymi 3-5 lokali mieszkalnych; 
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2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-

mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz zmian istniejącego układu działek, w 
tym przekształceń prowadzących do wydzie-
lania nowych działek z przeznaczeniem pod 
zabudowć oraz łączenia działek w celu bu-
dowy jednego budynku na powstałej w ten 
sposób działce; 

2) budynki, oznaczone na rysunku planu, są 
zabytkami objćtymi ochroną ustaloną pla-
nem -obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 4 pkt 2÷4; 

3) cała jednostka terenowa jest objćta ochroną 
konserwatorską historycznego zespołu za-
budowy wyróşniającego sić jednorodnością 
układu architektonicznego i czasu jego po-
wstania, określonego w § 7 ust. 5 pkt 10; 

4) obowiązują linie zabudowy wyznaczone na 
rysunku planu; 

5) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 45% działki lub działek, stano-
wiących jedną posesjć; 

6) maksymalny wskaŝnik powierzchni zabu-
dowanej: 30% działki lub działek, stanowią-
cych jedną posesjć; 

7) dopuszczenie rozbudowy, przebudowy lub 
wymiany budynku funkcji podstawowej pod 
nastćpującymi warunkami: 

a) usytuowanie budynku w układzie zabu-
dowy bliŝniaczej z zachowaniem istnieją-
cej zasady grupowania segmentów, od-
ległości min. 4m od bocznych i min. 5m 
od tylnych granic działki oraz warunku z 
§ 9 ust. 3 pkt 1, 

b) maksymalna wysokość budynku do naj-
wyşej połoşonej krawćdzi dachu - 10m, 

c) maksymalna ilość kondygnacji nadziem-
nych: 2 kondygnacje uşytkowe oraz do-
puszczenie strychu, 

d) dach płaski, przy czym wyłącznie dla 
grupy budynków przy ul. Zuga - na po-
sesjach nr 19, 21, 23, 25, 27 i 29 - obo-
wiązuje dach dwuspadowy o kącie na-
chylenia połaci dachowych w przedziale 
40°÷45° z facjatami, 

e) dopuszczenie przebudowy parteru bu-
dynku na lokal usługowy pod warunkiem 
zachowania stylu i zasady pierwotnej 
kompozycji elewacji; 

8) dopuszczenie realizacji jednego budynku 
garaşowego przybudowanego do budynku 

mieszkalnego na nastćpujących warunkach: 
maksymalna wysokość 4,5m do najwyşej 
połoşonej krawćdzi dachu, odległość ściany 
frontowej budynku min. 10m od frontowej 
granicy działki, moşliwość usytuowania bu-
dynku blişej niş 3m od bocznej granicy 
działki lub bezpośrednio przy granicy; 

9) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych; 

10) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8  
ust. 5; 

11) zasady realizacji reklam i znaków informa-
cyjno - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 127.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MNM 44, MNM 45, MNM 46, MNM 47 
i MNM 48 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i wielorodzinna z budynkami za-
wierającymi 3-5 lokali mieszkalnych; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz zmian istniejącego układu działek, w 
tym przekształceń prowadzących do wydzie-
lania nowych działek z przeznaczeniem pod 
zabudowć oraz łączenia działek w celu bu-
dowy jednego budynku na powstałej w ten 
sposób działce; 

2) budynki, oznaczone na rysunku planu, są 
zabytkami objćtymi ochroną ustaloną pla-
nem -obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 4 pkt 2÷4; 

3) cała jednostka terenowa jest objćta ochroną 
konserwatorską historycznego zespołu za-
budowy wyróşniającego sić jednorodnością 
układu architektonicznego i czasu jego po-
wstania, określonego w § 7 ust. 5 pkt 11; 

4) obowiązują linie zabudowy wyznaczone na 
rysunku planu; 

5) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 40% działki lub działek, stano-
wiących jedną posesjć; 
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6) maksymalny wskaŝnik powierzchni zabu-

dowanej: 40% działki lub działek, stanowią-
cych jedną posesjć; 

7) dopuszczenie rozbudowy, przebudowy lub 
wymiany budynku funkcji podstawowej pod 
nastćpującymi warunkami: 

a) usytuowanie budynku w układzie zabu-
dowy - szeregowej lub bliŝniaczej - z za-
chowaniem istniejącej zasady grupowa-
nia segmentów oraz warunku z § 9 ust. 3 
pkt 1, 

b) maksymalna wysokość budynku do naj-
wyşej połoşonej krawćdzi dachu oraz 
wysokości górnej krawćdzi elewacji fron-
towej - dostosowana do analogicznej 
wysokości co najmniej jednego z budyn-
ków sąsiednich, 

c) maksymalna ilość kondygnacji nadziem-
nych: 2 kondygnacje uşytkowe oraz do-
puszczenie strychu, 

d) dach płaski, 

e) dopuszczenie przebudowy parteru bu-
dynku na lokal usługowy pod warunkiem 
zachowania stylu i zasady pierwotnej 
kompozycji elewacji; 

8) wyłącznie na działkach z zabudową bliŝnia-
czą dopuszczenie realizacji jednego budyn-
ku garaşowego przybudowanego do bu-
dynku mieszkalnego na nastćpujących wa-
runkach: maksymalna wysokość 4,5m do 
najwyşej połoşonej krawćdzi dachu, odle-
głość ściany frontowej budynku min. 10m 
od frontowej granicy działki, moşliwość 
usytuowania budynku blişej niş 3m od 
bocznej granicy działki lub bezpośrednio 
przy granicy; 

9) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8  
ust. 5; 

10) zasady realizacji reklam i znaków informa-
cyjno - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 128.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej MNM 49 i MNM 50 ustala sić: 

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i wielorodzinna z budynkami za-
wierającymi 3-5 lokali mieszkalnych; 

2) Dopuszczalne: usługi towarzyszące - w rozu-
mieniu § 2 pkt 20 - funkcjonujące w lokalach 
wbudowanych w budynki mieszkalne; 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) zakaz zmian istniejącego układu działek, w 
tym przekształceń prowadzących do wydzie-
lania nowych działek z przeznaczeniem pod 
zabudowć oraz łączenia działek w celu bu-
dowy jednego budynku na powstałej w ten 
sposób działce; 

2) budynki, oznaczone na rysunku planu, są 
zabytkami objćtymi ochroną ustaloną pla-
nem -obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 4 pkt 2÷4; 

3) cała jednostka terenowa jest objćta ochroną 
konserwatorską historycznego zespołu za-
budowy wyróşniającego sić jednorodnością 
układu architektonicznego i czasu jego po-
wstania, określonego w § 7 ust. 5 pkt 11; 

4) obowiązują linie zabudowy wyznaczone na 
rysunku planu; 

5) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 40% działki lub działek, stano-
wiących jedną posesjć; 

6) maksymalny wskaŝnik powierzchni zabu-
dowanej: 40% działki lub działek, stanowią-
cych jedną posesjć; 

7) dopuszczenie rozbudowy, przebudowy lub 
wymiany budynku funkcji podstawowej pod 
nastćpującymi warunkami: 

a) usytuowanie budynku w układzie zabu-
dowy szeregowej zachowaniem istnieją-
cej zasady grupowania segmentów oraz 
warunku z § 9 ust. 3 pkt 1, 

b) maksymalna wysokość budynku do naj-
wyşej połoşonej krawćdzi dachu oraz 
wysokości górnej krawćdzi elewacji fron-
towej - dostosowana do analogicznej 
wysokości co najmniej jednego z budyn-
ków sąsiednich, 

c) maksymalna ilość kondygnacji nadziem-
nych: 2 kondygnacje uşytkowe oraz do-
puszczenie strychu, 

d) dach płaski, 

e) dopuszczenie przebudowy parteru bu-
dynku na lokal usługowy pod warunkiem 
zachowania stylu i zasady pierwotnej 
kompozycji elewacji; 

8) zakaz realizacji wolnostojących i przybudo-
wanych budynków gospodarczych; 

9) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8  
ust. 5; 
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10) zasady realizacji reklam i znaków informa-

cyjno - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, gaz, 
ciepło, dostćp do sieci teletechnicznych, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z 
§ 10 ust. 6. 

§ 129.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej IN 1 ustala sić: 

1) Podstawowe: obiekty i urządzenia infrastruk-
tury technicznej. 

2) Uściślenie przeznaczenia terenu jednostki: 
stacja gazowa redukcyjno-pomiarowa II-go 
stopnia. 

2. Warunki zagospodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego 

1) zachowanie istniejącego budynku i urządzeń 
stacji oraz moşliwość ich rozbudowy w miarć 
potrzeb; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowana jest 
równoznaczna z powierzchnią wyznaczoną na 
rysunku planu liniami zabudowy; 

3) maksymalna wysokość zabudowy - 5m; 

4) strefa zagroşenia wybuchem musi zamykać 
sić w granicach działki; 

5) obowiązek zagospodarowania terenu obiektu 
zielenią urządzoną; 

6) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej - 75%; 

7) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8  
ust. 5; 

8) zakaz realizacji reklam i znaków informacyjno 
- plastycznych. 

3. Zasady obsługi terenu zakresie w infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w energić elektryczną, usuwa-
nie odpadów - zgodnie z § 11; 

2) odprowadzanie wód opadowych - do gruntu 
na terenie własnym. 

§ 130.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 
terenowej IN 2 ustala sić: 

1) Podstawowe: obiekty i urządzenia infrastruk-
tury technicznej. 

Uściślenie przeznaczenia terenu jednostki: 
ogólnodostćpny punkt czerpalny wody oligo-
ceńskiej. 

2. Warunki zagospodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego 

1) zachowanie istniejącego budynku i jego 
urządzeń; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowana jest 
równoznaczna z powierzchnią zabudowy bu-
dynku istniejącego; 

3) maksymalna wysokość zabudowy - 6m; 

4) obowiązek zagospodarowania terenu jed-
nostki zielenią urządzoną; 

5) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej - 60%; 

6) zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości wićk-
szej niş 0,6m; 

7) zakaz realizacji reklam i znaków informacyjno 
- plastycznych. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć, odprowadzenie ście-
ków, zaopatrzenie w energić elektryczną, 
usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

§ 131.1. W liniach rozgraniczających ulic  
KD-Z, KD-L, KD-D i KD-PJ: 

1) ustala sić prowadzenie ciągów pieszych w 
postaci chodników dwustronnych w liniach 
rozgraniczających wszystkich ulic nie bćdą-
cych ciągami pieszo-jezdnymi oznaczonymi 
symbolem KD-PJ, chyba şe w ustaleniach 
szczegółowych dla konkretnych ulic ustalono 
inaczej; 

2) ustala sić konieczność zabezpieczenia pasów 
terenu dla urządzeń i przewodów podziem-
nych miejskiej infrastruktury technicznej; 

3) zakres i warunki sytuowania obiektów i urzą-
dzeń, nie bćdących urządzeniami drogowymi 
ani związanymi z utrzymaniem i obsługą ru-
chu, są określone w § 8 ust. 2 pkt 1÷4 i § 5 
ust. 5; 

4) ustala sić, şe chodniki oraz miejsca przejść 
przez jezdnie dla pieszych muszą być przy-
stosowane do poruszania sić osób niepełno-
sprawnych, zgodnie z przepisami § 8 ust. 4; 

5) dopuszcza sić urządzanie zatok parkingowych 
ogólnodostćpnych w obrćbie terenów ulic, 
ale wyłącznie w ulicach lokalnych KD-L i do-
jazdowych KD-D oraz wyjątkowo zbiorczych 
KD-Z za zgodą zarządcy drogi, pod warun-
kiem zachowania wymaganych parametrów 
technicznych odpowiadających klasie danej 
ulicy - w formie zespołów stanowisk prosto-
padłych lub ukośnych do jezdni, bądŝ pasów 
stanowisk równoległych do jezdni, w miej-
scach nie zagraşających bezpieczeństwu ru-
chu; 
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6) nie dopuszcza sić realizacji obiektów tymcza-

sowych, z wyjątkiem urządzania sezonowych 
ogródków kawiarnianych i restauracyjnych; 

 

7) na jezdniach, chodnikach i osiedlowych 
wjazdach bramowych ustala sić zakaz stoso-
wania drobnogabarytowych kostek betono-
wych, poza imitującymi kamień naturalny. 

 
2. Dla poszczególnych ulic: 
 
Oznaczenie 
na rysunku 

planu 

Nazwa ulicy (ciągu) Klasa ulicy Szerokość w liniach 
rozgraniczających 

Zasady zagospodarowania 

1KD-Z 
 

ul. Kasprowicza 
 

Zbiorcza 
 

54,8-64,1m dwie jezdnie 
- obowiązek wyposaşenia w sygna-
lizacjć świetlną przejść dla pieszych 
przez jezdnie przy wyjściach ze 
stacji metra 
- dostosowanie ulicy do transportu 
publicznego komunikacji autobu-
sowej ścieşka rowerowa 
- zakaz realizacji nowych zjazdów na 
tereny przyległego zainwestowania 
- ochrona konserwatorska ukształ-
towania wnćtrza przestrzeni ulicz-
nej, zgodnie z § 7 ust. 7 pkt 4 
- lokalna koncentracja zieleni towa-
rzyszącej w formie ciągu zieleni 
urządzonej, z moşliwością sytuowa-
nia rzeŝb plenerowych 
- obowiązek urządzenia szpalerów 
drzew w pasie mićdzy jezdniowym 
oraz zachowania i uzupełnienia 
szpalerów przy zabudowie 

2KD-Z ul. Şeromskiego Zbiorcza 33,7-48,5m - dostosowanie ulicy do transportu 
publicznego – komunikacji autobu-
sowej 
- ścieşka rowerowa 
- zakaz realizacji nowych zjazdów na 
tereny przyległego zainwestowania 
- obowiązek zachowania i uzupeł-
nienia szpalerów drzew 

3aKD-Z ul. Podczaszyńskiego 
(odc. ul. Marymoncka- 

ul. Kasprowicza) 

Zbiorcza 44,3-45,6m - ochrona konserwatorska ukształ-
towania wnćtrza przestrzeni ulicz-
nej, zgodnie z § 7 ust. 7 pkt 4 
- moşliwość realizacji drugiej jezdni 
- ścieşka rowerowa 
- dostosowanie ulicy do transportu 
publicznego -komunikacji autobu-
sowej 
- zakaz realizacji nowych zjazdów na 
tereny przyległego zainwestowania 
- lokalna koncentracja zieleni towa-
rzyszącej w formie ciągu zieleni 
urządzonej 
- obowiązek zachowania i uzupeł-
nienia szpalerów drzew 

3bKD-Z ul. Podczaszyńskiego 
(odc. ul. Kasprowicza  

ul. Şeromskiego) 

Zbiorcza 44,9-47,3m - ochrona konserwatorska ukształ-
towania wnćtrza przestrzeni ulicz-
nej, zgodnie z § 7 ust. 7 pkt 4 
- moşliwość realizacji drugiej jezdni 
- ścieşka rowerowa 
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- dostosowanie ulicy do transportu 
publicznego – komunikacji autobu-
sowej 
- zakaz realizacji nowych zjazdów na 
tereny przyległego zainwestowania 
- lokalna koncentracja zieleni towa-
rzyszącej w formie ciągu zieleni 
urządzonej 
- obowiązek zachowania i uzupeł-
nienia szpalerów drzew 

4aKD-L ul. Schroegera 
(odc. ul. Reymonta- 

ul. Zjednoczenia) 

Lokalna 19,0-59,1m - ochrona konserwatorska ukształ-
towania wnćtrza przestrzeni ulicz-
nej, zgodnie z § 7 ust. 7 pkt 4 
- lokalna koncentracja zieleni towa-
rzyszącej w formie ciągu zieleni 
urządzonej  
- obowiązek zachowania i uzupeł-
nienia szpalerów drzew 

4bKD-L ul. Schroegera 
(odc. al. Zjednoczenia- 
ul. Podczaszyńskiego) 

Lokalna 14,7-77.4m - ochrona konserwatorska ukształ-
towania wnćtrza przestrzeni ulicz-
nej, zgodnie z § 7 ust. 7 pkt 4 
- lokalna koncentracja zieleni towa-
rzyszącej w formie ciągu zieleni 
urządzonej 
- obowiązek zachowania i uzupeł-
nienia szpalerów drzew 

5aKD-L al. Zjednoczenia  
(odc. ul. Marymoncka- 

ul. Kasprowicza). 

Lokalna 38,0-47,0m - przejścia dla pieszych przez jezdnie 
przy wyjściach ze stacji metra obo-
wiązkowo z sygnalizacją świetlną 
- dostosowanie ulicy do transportu 
publicznego – komunikacji autobu-
sowej 
- ścieşka rowerowa 
- ochrona konserwatorska kształto-
wania wnćtrza przestrzeni ulicznej, 
zgodnie z § 7 ust. 7 pkt 4  
- lokalna koncentracja zieleni towa-
rzyszącej w formie ciągu zieleni 
urządzonej, z moşliwością sytuowa-
nia rzeŝb plenerowych 
- obowiązek zachowania i uzupeł-
nienia szpalerów drzew  
- dopuszcza sić zachowanie istnieją-
cych parkingów publicznych w 
postaci zespołów stanowisk mićdzy 
ulicami Kasprowicza i Barcicką, ale 
ustala sić zakaz ich rozbudowy oraz 
urządzania nowych parkingów 
podobnie usytuowanych 

5bKD-L 
 

al. Zjednoczenia 
(odc. ul. Kasprowicza- 

ul. Şeromskiego). 
 

Lokalna 
 

58,2-63,5m 
 

- przejścia dla pieszych przez jezdnie 
przy wyjściach ze stacji metra obo-
wiązkowo z sygnalizacją świetlną 
- dostosowanie ulicy do transportu 
publicznego - komunikacji autobu-
sowej 
- ścieşka rowerowa  
- ochrona konserwatorska ukształ-
towania wnćtrza przestrzeni ulicz-
nej, zgodnie z § 7 ust. 7 pkt 4 
- lokalna koncentracja zieleni towa-
rzyszącej w formie ciągu zieleni 
urządzonej, z moşliwością sytuowa-
nia rzeŝb plenerowych 
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- obowiązek zachowania i uzupeł-
nienia szpalerów drzew  
- dopuszcza sić zachowanie istnieją-
cych parkingów publicznych w 
postaci zespołów stanowisk w pasie 
pozajezdniowym przy budynku 
poczty, ale ustala sić zakaz ich roz-
budowy oraz urządzania nowych 
parkingów podobnie usytuowanych 
- nie dopuszcza sić trwałego zacho-
wania istniejącego pawilonu usłu-
gowego przy skrzyşowaniu  
z ul. Schroegera 

6aKD-L ul. Przybyszewskiego 
(odc. ul. Kasprowicza- 

ul. Schroegera). 

Lokalna 18,1-20,8m - ochrona konserwatorska ukształ-
towania wnćtrza przestrzeni ulicz-
nej, zgodnie z § 7 ust. 7 pkt 4 
- obowiązek zachowania i uzupeł-
nienia szpalerów drzew 
- dopuszcza sić zachowanie istnieją-
cych parkingów publicznych w 
postaci zespołów stanowisk w pasie 
pozajezdniowym 

6bKD-L ul. Przybyszewskiego 
(odc. ul. Schroegera- 

ul. Şeromskiego). 

Lokalna 24,7-25.2m - ochrona konserwatorska ukształ-
towania wnćtrza przestrzeni ulicz-
nej, zgodnie z § 7 ust. 7 pkt 4 
- obowiązek zachowania i uzupeł-
nienia szpalerów drzew 
- dopuszcza sić zachowanie istnieją-
cych parkingów publicznych w 
postaci zespołów stanowisk w pasie 
pozajezdniowym 

7KD-L ul. Makuszyńskiego Lokalna 11,0-14,5m  
8aKD-D ul. Lisowska 

(odc. ul. Kasprowicza- 
ul. Schroegera). 

Dojazdowa 10,0-10,3m  

8bKD-D ul. Lisowska 
(odc. ul. Schroegera- 

ul. Şeromskiego). 

Dojazdowa 11,3-18,7m  

9KD-D ul. Jasnorzewskiej Dojazdowa 10,8-12,5m - chodnik jednostronny 
10aKD-D ul. Barcicka 

(odc. ul. Kasprowicza- 
al. Zjednoczenia). 

Dojazdowa 7,8-10,7m  

10bKD-D ul. Barcicka 
(odc. al. Zjednoczenia- 

ul. Podczaszyszyńskiego) 

Dojazdowa 7,8-34,2m  

11aKD-D ul. Cegłowska 
(odc. al. Zjednoczenia- 

wjazd do szpitala). 

Dojazdowa 7,6-12,0m - chodnik jednostronny 
- zatoka parkingowa po stronie 
zachodniej 
- ochrona konserwatorska ukształ-
towania wnćtrza przestrzeni ulicznej 
z latarniami gazowymi, zgodnie z 
§ 7 ust. 7 pkt 4 

11bKD-D ul. Cegłowska 
(odc. al. Zjednoczenia- 

ul. Podczaszyszyńskiego). 

Dojazdowa 7,8-18,2m - chodnik jednostronny 
- ochrona konserwatorska ukształ-
towania wnćtrza przestrzeni ulicznej 
z latarniami gazowymi, zgodnie z 
§ 7 ust. 7 pkt 4 

12aKD-D ul. Swarzewska 
(odc. ul. Kasprowicza  

ul. Schroegera).- 

Dojazdowa 9,8-10,5m  

12bKD-D ul. Swarzewska 
(odc. ul. Schroegera- 

ul. Şeromskiego). 

Dojazdowa 9,8-10,6m  
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13aKD-D ul. Hajoty 
(odc. ul. Kasprowicza- 

ul. Schroegera). 

Dojazdowa 9,4-10.3m  

13bKD-D ul. Hajoty 
(odc. ul. Schroegera- 

ul. Şeromskiego). 

Dojazdowa 9,7-10.4m  

14aKD-D ul. Fontany 
(odc. ul. Kasprowicza- 

ul. Schroegera). 

Dojazdowa 14,7-15.5m  

14bKD-D ul. Fontany 
(odc. ul. Schroegera- 

ul. Şeromskiego). 

Dojazdowa 14,8-18.8m  

15KD-D ul. Lipińska Dojazdowa 9,4-10.0m  
16KD-D ul. Daniłowskiego Dojazdowa 9,4-12,5m  

17aKD-D ul. Skalbmierska 
(odc. ul. Gródeckiego- 

ul. Schroegera). 

Dojazdowa 12,0-18,3m  

17bKD-D ul. Skalbmierska 
(odc. ul. Schroegera-

Wilkońskiego). 

Dojazdowa 6,9-7,8m  

18aKD-D ul. Twardowska  
(odc. ul. Marymoncka- 

ul. Cegłowska). 

Dojazdowa 12,8-15,0m  

18bKD-D ul. Twardowska 
 (odc.ul. Cegłowska- 

ul. Barcicka). 

Dojazdowa 7,7-9,9m - chodnik jednostronny na odcinku 
ul. Barcicka - ul. Karska 

19KD-D ul. Grćbałowska Dojazdowa 7,5-8,1m  
20KD-D ul. Zuga  

(odc. al. Zjednoczenia- 
ul. Lubomelska) 

Dojazdowa 7,9-25.0m - ochrona konserwatorska ukształ-
towania wnćtrza przestrzeni ulicznej 
na odcinku ul. Granowska -  
al. Zjednoczenia, zgodnie z § 7 ust. 7 
pkt 4 

21KD-D ul. Leśmiana Dojazdowa 9,7-15,8m  
22KD-D ul. Pruszyńskiego Dojazdowa 10,1-15,9m  
23KD-D ul. Lubomelska Dojazdowa 7,7-8,1m  
24KD-D ul. Babicka Dojazdowa 7,7-8,1m  
25KD-D ul. Granowska Dojazdowa 7,8-25,1m - ochrona konserwatorska ukształ-

towania wnćtrza przestrzeni ulicznej 
z latarniami gazowymi, zgodnie  
z § 7 ust. 7 pkt 4 

26KD-D ul. Rytelska Dojazdowa 7,3-8,0m  
27KD-D ul. Krotoszyńska Dojazdowa 7,9-8,2m  
28KD-D ul. Lesznowolska Dojazdowa 7,6-8,5m  
29KD-D ul. Karska Dojazdowa 8,0-8,5m  
30KD-D ul. Gródeckiego Dojazdowa 11,5-12,4m  
31KD-D ul. Kulczycka Dojazdowa 10,8-11,0m - chodnik jednostronny 
32KD-D ul. Wilkońskiego Dojazdowa 8,5-17,2m  
33KD-D ul. Fukierów Dojazdowa 6,3-17,8m  

34aKD-D ul. Płatnicza 
(odc. ul. Szepietowska- 

ciąg 2KD-PJ) 

Dojazdowa 7,4-8,2m - ochrona konserwatorska ukształ-
towania wnćtrza przestrzeni ulicznej 
z latarniami gazowymi, zgodnie  
z § 7 ust. 7 pkt 4 

34bKD-D ul. Płatnicza 
(odc. ciąg 2KD-PJ  
ul. Şeromskiego) 

Dojazdowa 7,1-9,1m - jak dla ulicy 34aKD-D 

34cKD-D ul. Płatnicza 
(od. ul. Şeromskiego- 

ciąg 3KD-PJ) 

Dojazdowa 6,1 - jak dla ulicy 34aKD-D 

35aKD-D ul. Kleczewska 
(odc. ciąg 1KD-PJ  
ul. Schroegera) 

Dojazdowa 9,9-26,0m  
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35bKD-D ul. Kleczewska 
(odc. ul. Schroegera- 

ul. Şeromskiego) 

Dojazdowa 10,0-24,4m  

35cKD-D ul. Kleczewska  
(odc. ul. Şeromskiego- 

ul. Szepietowska) 

Dojazdowa 11,2-13,0m  

1KD-PJ ul. Kleczewska 
(odc. ul. Kasprowicza- 

ul. 35aKD-D) 

Dojazdowa-ciąg 
pieszo -jezdny 

5,6-6,2m - dopuszcza sić zachowanie istnieją-
cego jednostronnego chodnika 

2KD-PJ ul. Płatnicza  
(odc. ul. 34aKD-D- 

ul. 34bKD-D) 

Dojazdowa-ciąg 
pieszo -jezdny 

7,4-8,3m - jak dla ulicy 34aKD-D 

3KD-PJ ul. Płatnicza  
(odc. ul. Schroegera- 

ul. 34cKD-D) 

Dojazdowa-ciąg 
pieszo -jezdny 

6,1-10,9m - jak dla ulicy 34aKD-D 

4KD-PJ ul. Płatnicza  
(odc. ul. Kasprowicza -  

ul. Schroegera) 

Dojazdowa-ciąg 
pieszo -jezdny 

5,6-6,3m - jak dla ulicy 34aKD-D 

5KD-PJ ul. Zuga  
(odc. ul. Twardowska- 

ul. Grabałowska) 

Dojazdowa-ciąg 
pieszo -jezdny 

4,6-5,0m  

6KD-PJ ul. Szaflarska Dojazdowa-ciąg 
pieszo -jezdny 

5,5-7,9m - ochrona konserwatorska ukształ-
towania wnćtrza przestrzeni ulicznej 
z latarniami gazowymi, zgodnie  
z § 7 ust. 7 pkt 4 

7KD-PJ ciąg bez nazwy -  
od ul. Grćbałowskiej 

Dojazdowa-ciąg 
pieszo -jezdny 

4,8m  

 
§ 132.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki 

terenowej KP 1, KP 2, KP 3, KP 4 i KP 5 ustala 
sić: 

1) Podstawowe: ciąg pieszy. 

2. Warunki zagospodarowania terenu oraz 
zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego 

1) ustala sić urządzenie terenu jako chodnika, 
łączącego sić z chodnikami znajdującymi sić 
w ramach terenów ulic, z poboczem w posta-
ci pasa zieleni urządzonej; 

2) ustala sić zakaz ograniczania droşności ciągu. 

3. Zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej 

1) odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych, zaopatrzenie w energić elektryczną 
oraz usuwanie odpadów - zgodnie z § 11. 

 

 

 

 

Rozdział 3 
Przepisy końcowe 

§ 133. Do spraw z zakresu zagospodarowania 
przestrzennego wszczćtych przed dniem wejścia 
w şycie niniejszego planu, a niezakończonych 
decyzją ostateczną, stosuje sić ustalenia planu. 

§ 134. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzćdowym Województwa Mazowieckiego. 

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

ogłoszone w: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 
1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. 
Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 
181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i 
Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 
poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz 
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146. 

2 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: 
Dz.U. z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 
113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, 
Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 
199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 
2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, 
Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996. 

 
Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy: 

Ligia Krajewska 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XCIV/2817/2010 

Rady m.st. Warszawy 
z dnia 9 listopada 2010r. 

 
Lista uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru Starych Bielan nieuwzglćdnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy  
oraz sposób rozpatrzenia tych uwag przez Radć m. st. Warszawy 

 
l.p. Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko imić, 
nazwa jednostki, 

adres 
zgłaszającej 

uwagi 

Treść uwagi Oznaczenie 
nieruchomości,  
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu planu 

Rozstrzygnićcia Prezydenta  
M. St. Warszawy 

Rozstrzygnićcia Rady  
Miasta St. Warszawy 

Uwagi 

Uwaga 
uwzglćdniona 

Uwaga 
nieuwzglćdniona 

Uwaga 
uwzglćdniona 

Uwaga 
nieuwzglćdniona 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 27.01.10r. Ewa Kaszycka 1. niezgodne z prawdą twierdzenie, şe 
nie istnieje potrzeba ustalenia zasad 
scaleń i podziałów nieruchomości 

cały obszar planu § 12 p.2  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono, 
scalenia i nowe podziały (po 
scaleniach) przeprowadza sić na 
terenach niezabudowanych 
moşliwych do zabudowy, po 
przeprowadzeniu procedury scaleń 
i podziałów (rozdz. 2 ustawy o 
gospodarce nieruchomościami) – w 
celu stworzenia warunków do takiej 
zabudowy na prawidłowo 
ukształtowanych działkach, na 
Starych Bielanach, zabudowanych 
prawie w 100%, taka potrzeba nie 
wystćpuje 

 

2. brak oznaczenia usług w budynkach 
przy ul. Schroegera 74 i 78 koliduje  
z zakazem zmiany układu otworów - 
budynki są zabytkami 

dz. ew. nr 38 i 40 
obr. 7-05-03 

MW 18  nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono  
w czćści dotyczącej sprzeczności w 
dopuszczeniu nowych usług w 
parterze z zakazem zmiany układu 
otworów, zmiana przeznaczenia 
lokalu w parterze budynku nie musi 
sić wiązać ze zmianą układu 
otworów na elewacji budynku 

uwzglćdniono w czćści 
dotyczącej oznaczenia 
usług 

2. 02.02.10r. Adam Drózd 1. prośba o przesunićcie linii 
rozgraniczającej oraz linii zabudowy 

dz. ew. nr 85/4 i 
85/3 z obr. 7-05-08 

UU4 i 5b KD-L  nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono  
w czćści - w uwadze postuluje sić 
przesunićcie linii rozgraniczającej i 
linii zabudowy aş do zewnćtrznych 
(zachodniej i północnej) granic 
geodezyjnych działki – jest to 
propozycja wykroczenia nową 
zabudową poza linie inwestycji 
realizowanej obecnie na sąsiedniej 
działce, co jest niezasadne, 
poniewaş linie zarówno 
realizowanej obecnie, jaki i 
planowanej zabudowy powinny 
być ujednolicone 

uwzglćdniono czćściowo 
poprzez przesunićcie linii 
zab. i linii rozgr. od  
al. Zjednoczenia i ul. 
Kasprowicza - zgodnie z 
liniami inwestycji 
realizowanej obecnie na 
sąsiedniej działce 

 

3. 21.01.10r. Andrzej Herman 2. propozycja przesunićcia linii 
zabudowy od strony ulicy i od  
str. wschodniej oraz uwzglćdnienie  
w planie istniejącego garaşu 
znajdującego sić poza wyznaczoną linią 
zabudowy 

dz. ew. nr 16 z obr. 
7-05-11 

MNM 1  nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono  
w czćści dotyczącej przesunićcia 
linii zabudowy na płn. granicć 
działki nr 16 oraz przesunićcia 
drugiej linii zabudowy na odległość 
6 m od wsch. (tylnej) granicy w/w 
działki, zasadą jest utrzymanie 
zabudowy w gabarytach zblişonych 
do istniejących, rozsunićcie linii 
zabudowy pozwalałoby na 
realizacjć nowego budynku o 
nieproporcjonalnie wićkszej skali. 

uwzglćdniono czćściowo 
poprzez dopuszczenie 
moşliwości realizacji 
przedsionka od strony 
ulicy, zabudowy 
istniejących schodów 
zew. oraz rozszerzenie 
ogólnych ustaleń planu 
w celu umoşliwienia za-
chowania, remontu i 
przebudowy istniejących 
budynków usytuowa-
nych nie-zgodnie z 
ustaleniami planu 

4. 10.02.10r. Jerzy Matałowski 1. ws. utrzymania istniejącej linii 
zabudowy i gabarytów budynków  
w kontekście zabudowy przy  
ul. Kasprowicza 59 – m.in. postulat  
dot. ustalenia min. 60% pow. biolog. 
czynnej 

dz.ew. nr 65 z obr. 
7-05-3 

MNM 10  nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono  
w czćści dotyczącej ustalonego 
wskaŝnika powierzchni biologicznie 
czynnej w wys. 50%,minimalny 
wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej wnioskowany na 60% nie 
uwzglćdnia konieczności realizacji 
niezbćdnego zagospodarowania 
terenu (podjazd, chodniki, miejsca 
postojowe itd.), które w przypadku 
budynku wielorodzinnego zajmuje 
wićkszą powierzchnić niş w 
zabudowie jednorodzinnej – z tego 
powodu w planie przyjćto dla 
przedmiotowej posesji minimalny 
wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej na 50% 

uwzglćdniono w czćści 
dot. utrzymania linii 
zabudowy od ul. 
Kasprowicza i charakteru 
istniejącej zabudowy 

5. 10.02.10r. Maria Ewa 
Morkowska 
Barbara Wanda Post 

1. prośba o zniesienie ochrony 
konserwatorskiej budynku, 
stanowiącego samowolć budowlaną  
i bćdącego w b. złym stanie 
technicznym 

dz. ew. nr 51 z ober. 
7-05-04 

MNM 29  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono, 
zły stan techniczny oraz samowolna 
odbudowa budynku po 
zniszczeniach wojennych nie mogą 
być jedyną przesłanką do 
wyłączenia budynku o wartości 
kulturowej i znajdującego sić w 
zespole o wart. historycznej spod 
ochrony konserwatorskiej 

 

2. prośba o dostosowanie zapisów 
umoşliwiających budowć nowego 
domu zgodnie z zał. projektem  
(pow. zab. – 187m2, tj. ok. 41% działki, 
wysokość ok. 8,5 m,  
odł. od boczn. granicy dz. – 4m) 

 nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono  
w czćści dot. postulatu 
dostosowania przepisów dla całej 
jednostki terenowej do 
proponowanej wysokości 
parametrów z projektu 
przewidywanej inwestycji (nowy 
znacznie wićkszy budynek 
mieszkalny), chodzi o zachowanie 
dotychczasowego charakteru i 
intensywności zabudowy w rejonie, 
który stanowi dawny teren 
ekspozycji wystawy „Tani Dom 
Własny” z lat 30 XX w. 

uwzglćdniono w czćści 
dotyczącej 

wskaŝnika pow 
zabudowy wnioskowa-
nego na 41% działki 

3. zmiana wsk. pow. zabudowanej  
na 40-45% określonego w § 121, ewent. 
tylko dla mniejszych (do 500m2) działek 
na w/w terenie 

kwartał pomićdzy 
ul. Cegłowską, 

Grćbałowską, Zuga 
i Twardowską 

MNM 28, 29, 30  nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono  
w czćści, dla wszystkich trzech 
wymienionych jednostek 
terenowych przyjćto w planie 
bardzo wysoki wskaŝnik pow. 
zabudowy na działkach – 40%, 
dalsze podwyşszanie tego 
wskaŝnika mogłoby prowadzić do 
zmiany dotychczas. charakteru 
zagospodarowania tych terenów, 
którego podst. wyznacznikiem jest 
wolnostojący budynek 1-3 rodzinny 
(willa) w otoczeniu ogrodowym, a 
który zgodnie z wytycznymi 
konserwatorskimi naleşy zachować 
przez zapisy planu 

uwzglćdniono w czćści 
dotyczącej korekty wsk. 
pow. zabudowy na 40% - 
dla działek mniejszych 
niş 500 m2 
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   4. zmiana innych parametrów 
zabudowy: wsk. pow. biol. czynnej  
w przedziale 25-40%, wysokość 
budynków do 10m i 3 kond. nadz.  
oraz dopuszczenie budowy  
w odległości 3m od bocznych  
i tylnych granic działki 

dz. ew. nr 51  
z obr.7-05-04 

MNM 29  

 

nie uwzglćdniono 
w czćści 

 

 nie uwzglćdniono w czćści 
dotyczącej wysokości i ilości 
kondygnacji oraz realizacji 
zabudowy w odległości 3 m od 
granic działki, dla całego kwartału 
przyjćto w planie określone 
nieprzekraczalne parametry 
zabudowy i zagospodarowania 
terenu, umoşliwiające zachowanie 
charakteru tego zespołu zgodnie z 
wytycznymi konserwatorskimi i 
ustaleniami suikzp; brak 
uzasadnienia dla indywidualnego 
przekraczania tych parametrów 

uwzglćdniono w czćści 
dotyczącej pow. biol. 
czynnej – 35% 

 

6. 08.02.10r. Jadwiga Reischmidt 
Stanisław 
Dobrzelewski 

1. brak moşliwości rozbudowy 
budynków od strony ogrodu postulat o 
dopuszczenie takiej rozbudowy jak w 
pozostałych segmentach oraz 
dopuszczenie moşliwości realizacji 
altan ogrodowych 

dz. ew. nr 75  
w zespole działek 

73-78 z obr. 7-05-02 

MN 4  nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono  
w czćści, tj. nie uwzglćdniono w 
pełni wniosku dot. umoşliwienia 
rozbudowy segmentów 
szeregowych od str. ogrodów do 
linii najbardziej wysunićtej 
rozbudowy juş zrealizowanej, 
budynki wchodzą w skład 
zabytkowego zespołu segmentów 
szeregowych o jednorodnych 
cechach i stylu arch., które 
wymagają ochrony, w tym 
ograniczenia ich przebudowy i 
rozbudowy zgodnie z wytycznymi 
konserwatorskimi i ustaleniami 
suikzp, niektóre rozbudowy zostały 
wykonane z naruszeniem 
historycznego układu i formy 
budynków i nie mogą być one 
wyznacznikiem dla zakresu 
moşliwych rozbudów segmentów 
jeszcze nie rozbudowanych 

uwzglćdniono w czćści 
dotyczącej moşliwości 

realizacji altan 
ogrodowych – na 
wybranych terenach 
oraz dopuszczenie 
parterowej rozbudowy 
od ogrodu do linii 
rozbudowy dokonanej w 
bud. Nr 75 na dz. In. 74 z 
Int. 7-05-02 

7. 04.02.10r. Marek Młyniec,  
Anna Kot 

1. prośba o zmianć parametrów  
w § 121 dot. wysokości zabudowy na 
11,35m i liczby kondygnacji nadz.  
na 3 dla wnioskowanych działek 

dz. ew. nr 45/1  
i 45/2 obr. 7-05-04 

MNM 30  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono,  
dla całego kwartału przyjćto w 
planie określone nieprzekraczalne 
parametry zabudowy i zagospoda-
rowania terenu, umoşliwiające 
zachowanie charakteru tego 
zespołu zgodnie z wytycznymi 
konserwatorskimi i ustaleniami 
suikzp; brak uzasadnienia dla 
indywidualnego przekraczania tych 
parametrów 

 

8. 03.02.10r. Agata Niewczas 1. prośba o ustalenie historycznego 
podziału własności zgodnie  
z załącznikiem 

budynki przy  
ul. Schroedera 

72-80 

MW 18  nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono  
w czćści dotyczącej ustalenia 
obowiązku odtworzenia dawnego 
podziału na działki geodezyjne, 
czćściowe uwzglćdnienie uwagi 
polega na zapisaniu moşliwości 
takiego odtworzenia hist. Podziału 
na działki, plan moşe ustalać 
zasadć podziału, ale nie jego 
przeprowadzenie 

uwzglćdniono czćściowo 
poprzez korektć zapisów 
w § 9 ust. 3 pkt 3 

2. niezrozumiałe ustalenia dot. usług 
towarzyszących oraz prośba  
o ustalenie jasnych zasad zabudowy 
takşe dot. garaşu podziemnego 

 nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono  
w czćści dotyczącej moşliwości 
realizacji nowego budynku 
garaşowego naziemnego, 
zapewniającego miejsca dla 
wszystkich lokali mieszkalnych w 
tym zespole budynków – budynek 
o takich rozmiarach stanowiłby 
dysonans w historycznie 
ukształtowanym otoczeniu 

uwzglćdniono w czćści 
dotyczącej moşliwości 
realizacji garaşu 
podziemnego oraz 
doprecyzowania ustaleń 
dot. usług 

9. 11.02.10r. Olga Korolec 1. brak na planie naniesienia 
elementów rozbudowy budynku, 
garaşu i basenu 

dz. ew. nr 73  
z obr. 7-05-02 

MN 4  nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono w czćści 
dotyczącej uaktualnienia mapy, na 
której sporządzany jest rysunek 
planu, tj. naniesienia elementów 
nowo zrealizowanych, gdyş 
wykracza to poza zakres 
obowiązków sporządzającego plan, 
natomiast przy sporządzaniu planu 
aktualny stan zagospodarowania 
terenu był uwzglćdniony 

uwzglćdniono czćściowo 
poprzez rozszerzenie 
ogólnych ustaleń planu 
w celu umoşliwienia za-
chowania, remontu  
i przebudowy 
istniejących budynków 
usytuowanych nie-
zgodnie z ustaleniami 
planu 

10. 02.02.10r. Agnieszka 
Chmielewska 

1. prośba o ustalenie historycznego 
podziału własności zgodnie  
z załącznikiem 

budynki przy  
ul. Schroegera  

72-80 

MW 18  nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono  
w czćści dotyczącej ustalenia 
obowiązku odtworzenia dawnego 
podziału na działki geodezyjne, 
czćściowe uwzglćdnienie uwagi 
polega na zapisaniu moşliwości 
odtworzenia hist. Podziału na 
działki, plan moşe ustalać zasady 
podziału, ale nie jego przeprowa-
dzenie 

uwzglćdniono czćściowo 
poprzez korektć zapisów 
w § 9 ust. 3 pkt 3 

2. niezrozumiałe ustalenia  
dot. istniejących na terenie usług 
towarzyszących, garaşy oraz prośba  
o ustalenie jasnych zasad zabudowy 
takşe dot. garaşu podziemnego 

 nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono  
w czćści dotyczącej moşliwości 
realizacji nowego budynku 
garaşowego naziemnego, 
zapewniającego miejsca dla 
wszystkich lokali mieszkalnych w 
tym zespole budynków – budynek 
o takich rozmiarach stanowiłby 
dysonans w historycznie 
ukształtowanym otoczeniu 

uwzglćdniono w czćści 
dotyczącej moşliwości 
realizacji garaşu 
podziemnego oraz 
doprecyzowania ustaleń 
dot. usług i garaşy 

11. 15.02.10r. Lewant Sp. z o.o.  
ul. Wiertnicza 38  
02-952 W-wa 

1. ws. uşycia określenia dot. przepisów 
szczególnych bądŝ odrćbnych 

dotyczy całego 
obszaru planu 

§ 2 pkt34  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono  
Przepisy szczególne i odrćbne to 
nie są pojćcia wymienne, w planie 
zaleşnie od potrzeb i od kontekstu 
uşywa sić jednego lub drugiego 
określenia, brak uzasadnienia, aby z 
jednego z nich zrezygnować 

 

2. ws. definicji przeznaczenia 
podstawowego i dopuszczalnego 

§ 2 pkt 7 i 8  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
zgodnie z art. 15.1.1. ustawy z dnia 
23 marca o planowaniu i zagosp. 
przestrzennego, w miejscowych 
planach określa sić przeznaczenie 
terenów, natomiast relacje pow. 
uşytkowej obiektów określa sić w 
miarć potrzeb w ustaleniach 
szczegółowych 

 

3. ws. definicji wskaŝnika i powierzchni 
zabudowanej 

§ 2 pkt 10  nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono  
w czćści zgłoszona uwaga w czćści 
nieuwzglćdnionej mylnie 
interpretuje zapisy planu – w 
ustaleniach szczegółowych 
wskaŝnik intensywności ustala sić 
dla jednostki terenowej albo dla 
działki w zaleşności od specyfiki - 
tam gdzie wystćpuje zabudowa na 
odrćbnie uşytkowanych działkach, 
jest ustalany dla poszczególnych 
działek 

uwzglćdniono w czćści 
dot. jaśniejszego 
sformułowania definicji i 
jej rozdzielenia 

4. ws. definicji usług – bez przesądza-
nia ich profilu 

§ 2 pkt 19  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono,  
w definicji chodziło o uściślenie 
rodzaju i zakresu tych usług, a nie o 
to, gdzie i jak one są lub mogą być 
wykonywane, choć wyraŝnie 
określono, şe usługi te mogą 
funkcjonować w lokalach 
wbudowanych, bądŝ odrćbnych 
budynkach 

 

5. ws. definicji wymiany budynku § 2 pkt 38  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono s 
zyk zdania tej definicji nie ma 
istotnego znaczenia dla jej 
zrozumienia, a o „powierzchni 
funkcji” w ogóle nie ma w niej 
mowy 
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   6. ws. definicji zakazu budowy nowych 
budynków 

 § 2 pkt 39  nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono  
w czćści dotyczącej propozycji 
uproszczenia definicji, co stałoby 
sić kosztem jej jednoznaczności. 

uwzglćdniono w czćści – 
poprzez doprecyzowanie 
słowem „jedynie” 

7. ws. zbyt wielu bezuşytecznych 
warunków rozmieszczenia reklam  
i znaków 

§ 5 ust 5  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono  
ustalenia planu dot. odległości 
reklam innych niş wolnostojące są 
uzasadnione specyfiką terenu 

 

8. ws. ustalenia, şe obszaru planu nie 
zalicza sić do obszaru zabudowy 
śródmiejskiej 

§ 5 ust 7  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono  
to ustalenie uzasadnia stosowanie 
w planie nie śródmiejskich 
wskaŝników kształtowania 
zabudowy i zagosp. terenu – daje 
to moşliwość zachowania specyfiki 
terenu, co jest nadrzćdną intencją 
planu 

 

9. postulat dot. zdefiniowania pojćć 
ochrony i rewitalizacji ciągów zieleni 

§ 6 ust 1 pkt 1  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono  
nie uznaje sić za potrzebne 
definiowanie pojćć zrozumiałych 
dla fachowców zajmujących sić tą 
dziedziną 

 

10. ws. ustalenia stosowania art. roślin 
mających zdolność absorpcji 
zanieczyszczeń – sugestia, şe nie ma 
takich roślin 

§ 6 ust. 1 pkt 5  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
argument, şe nie ma roślin 
mających zdolność absorpcji 
zanieczyszczeń jest błćdny 

 

11. ws. zapisu dot. uzgadniania 
rozbiórki z Konserwatorem Zabytków 

§ 7 ust. 4 pkt 4  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
obowiązek uzgodnienia z 
Konserwatora Zabytków warunków 
rozbiórki budynku objćtego 
ochroną wynika z art. 39.3 Prawo 
budowlane 

 

12. ws. wydzielenia na rysunku planu 
cz. działek, które mają być przestrz. 
publicznymi 

dot. przestrzeni 
publicznych 

§ 8 ust. 1 pkt 2  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
zaliczenie terenu do przestrzeni 
publicznych – w rozumieniu art. 2 
pkt 16 (słowniczek) – ma charakter 
intencyjny, natomiast przepisy 
dotyczące sposobu zagospodaro-
wania takich terenów mogą być 
zawarte w treści ustaleń dla 
poszczególnych jednostek - şadne 
przestrzenie publiczne nie są 
wyróşnione na rysunku planu 

 

13. ws. doprecyzowania warunków 
dostosowania przestrzeni publ. dla 
osób niepełnosprawnych 

§ 8 ust. 4  nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono  
w czćści dotyczącej konieczności 
doprecyzowania, o jaki krawćşnik 
chodzi –uznaje sić, şe nie budzi to 
wątpliwości 

uwzglćdniono w czćści 
dot. szerokości obnişenia 

14. nieuzasadniony brak wskaŝnika 
zabudowy dla zabudowy wielorodzin-
nej 

ogólne zasady 
kształtowania 

zabudowy 

§ 9  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
z uwagi na specyfikć terenu 
(zabudowa istniejąca) oraz zakaz 
powićkszania brył budynków taki 
wskaŝnik niczemu nie słuşy, 
natomiast lokalizowanie obiektów 
towarzyszących jest ściśle 
określone poprzez inne parametry 

 

15. sugestia, şe tylko ustanowiona 
słuşebność trwale zabezpieczy parking 
poza terenem inwestycji 

zasady urządzania 
miejsc postojowych 

§ 10 ust. 6 pkt 1  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
to nie plan miejscowy moşe 
ustalać, w jaki sposób „zabezpie-
czyć” parking dla inwestycji na 
terenie nie objćtym tą inwestycją 

 

16. ws. zasad zaopatrzenia w wodć  
i odprowadzania ścieków 

dot. infrastruktury 
technicznej 

§ 11 ust. 3 pkt 3 i 
4 oraz ust. 4 

 nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
plan dopuszcza przebudowć 
istniejącej sieci, rozbudowa nie jest 
potrzebna, bo cały teren planu jest 
objćty siecią wod-kan., nie 
projektuje sić teş nowych ulic; 

w planie zapisano równieş 
moşliwość odprowadzenia czćści 
wód opad. do gruntu 

 

17. ws. wykorzystania wód z utworów 
plejstoceńskich oraz z retencji 

§ 11 ust. 3 pkt 4 

 

 nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
plan nie zabrania gospodarczego 
wykorzystywania wód z retencji ani 
ewent. wód z utworów 
plejstoceńskich (to nie sprawa 
planu) 

 

18. ws. zaopatrzenia w ciepło § 11 ust. 7 pkt 2  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
w planie zapisano równieş 
moşliwość realizacji „nowych 
odcinków drugorzćdnej sieci 
cieplnej stosownie do potrzeb”, a 
wićc postulowanej w uwadze 
rozbudowy 

 

19. ws. niezgodności zapisów: 
b) § 11 ust. 7 pkt 4 z § 11 ust. 5 

b) § 11 ust. 7  
pkt 4 § 11 ust. 5 

 b) nie uwzglćdnio-
no 

 b) nie uwzglćdniono 
nie ma sprzeczności mićdzy wym. 
zapisami, plan w § 11 ust. 5 nie 
zabrania sić stosowania gazu z butli 

 

20. ws. obsługi telekomunikacyjnej § 11 ust. 8  nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono 
w czćści dotyczącej inwestycji 
telekomunikacyjnych, jeşeli 
inwestycja ta jest niezgodna z 
przepisami szczególnymi 

uwzglćdniono w czćści 
dot. dostćpu do szeroko-
pasmowego Internetu, 

21. konieczność ustalenia zasad scaleń 
i podziałów nieruchomości 

dotyczy całego 
obszaru dotyczy 

całego planu 

§ 12 ust. 2  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
ustawa wymaga ustalenia w planie 
zasad scalania i podziału 
nieruchomości jako jednej 
procedury (rozdz. 2 ustawy o 
gospodarce nieruchomościami), a 
potrzeba takiej procedury na St. 
Bielanach nie wystćpuje, zapisy 
planu generalnie utrzymują 
istniejący układ działek za 
wyjątkiem sytuacji, gdy 
przekształcenia stanowią 
odtworzenie historycznych parceli; 
zapis taki daje moşliwość 
zachowania specyfiki terenu, co jest 
nadrzćdną intencją planu (§ 9 ust. 3 
i ustalenia szczegółowe) 

 

22. postulat, aby doprowadzić 
ustalenia planu do zgodności  
z przepisami dot. zawartości mpzp 

dotyczy całego 
obszaru planu 

 nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
uwaga zbyt ogólna, nie wiadomo 
jakich ustaleń dotyczy – zakres 
ustaleń planu jest zgodny z art. 15.1 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 

 

23. zweryfikować linie zabudowy  
i wskaŝniki oraz funkcje terenu 

 nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
uwaga zbyt ogólna – nie wiadomo 
co i w jakim kierunku miałoby 
podlegać weryfikacji 

 

24. usunąć z treści planu zapisy  
o obowiązkowych konkursach 

 nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
w planie nie ma takich zapisów 

 

25. dopuścić modernizacjć stacji 
benzynowych 

 nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
na Starych Bielanach nie ma stacji 
benzynowych 

 

26. warunkować nadbudowć 
sporządzeniem bilansu parkingowego 
obejmującego równieş potrzeby 
istniejące 

 nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
postulat niemoşliwy do 
praktycznego przeprowadzenia, nie 
wiadomo, w jakich granicach 
naleşałoby sporządzić ten bilans 

 

27. ustalić zasady realizacji ogrodzeń 
wewnćtrznych (jako aşurowych) 

 nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
brak moşliwości egzekwowania 
takiego zapisu – ogrodzenia 
wewnćtrzne nie wymagają ani 
pozwolenia na budowć, ani 
zgłoszenia (ustawa – Prawo 
budowlane art. 30) 
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   28. ws. niezgodności zapisów lit. b i d  
z § 11 ust. 6 (rodzaje stacji transform.) 

dot. infrastruktury 
technicznej 

  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono  
nieporozumienie – stacje transf. 
wnćtrzowe mogą być wbudowane 
lub wolnostojące, plan ustala zakaz 
stacji napowietrznych (słupowych) 

 

29. zmienić definicje ustawowe na 
przywołanie przepisu szczególnego 
(wysokość, pow. biol. czynna) 

definicje zawarte  
w § 2 

 nie uwzglćdniono 

w czćści 

 nie uwzglćdniono w czćści 
dotyczącej definicji wysokości – 
plan miejscowy nie powinien 
przywoływać brzmienia definicji 
określonych innymi przepisami 
prawa, natomiast pojćcia 
definiowane w art. 2 (słowniczek) 
są inne niş w tych przepisach, w 
związku z tym pozostawiono bez 
zmian definicjć „maksymalnej 
wysokości zabudowy” na danym 
terenie, która oznacza coś innego 
niş sposób liczenia wysokości 
budynku, określony w przepisach 

uwzglćdniono w czćści 
dotyczącej definicji pow. 
biolog. czynnej 

30. ws. usunićcia z planu ciągów KP  
i KD-PJ z uwagi na to, şe nie są to 
drogi, które mogą być dr. publicznymi 

dot. komunikacji  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
w planie ciągi KD-PJ są ulicami 
publicznymi o obnişonych 
parametrach, zgodnie z § 7.2 
Rozporządzenia w sprawie 
warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi i ich 
usytuowanie, stanowią one 
element chronionego układu 
urbanistycznego; ciągi o symbolu 
KP to wydzielone liniami rozg. ciągi 
piesze (chodniki), z reguły z 
towarzyszącą zielenią itp., w 
uwadze pomylono je z drogami 

 

31. ws. nie stosowania w planie 
określenia „ drogi publiczne” 

 nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
„drogi publiczne” to określenie 
ustawowe (ustawa o drogach 
publicznych art. 1 oraz art. 6.1 
ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami) 

 

32. sugestia, aby w planie określić 
kategorie dróg, szczególnie 
projektowanych 

 nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
plan miejscowy nie ustala sposobu 
zarządzania drogami, a kategoria 
drogi wynika z zarządzania,, 
ponadto na St. Bielanach nie ma 
dróg(ulic) projektowanych 

 

33. ws. zapisów dot. budynków 
garaşowych, szczególnie wielopozio-
mowych 

 nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono  
w czćści dotyczącej potrzeby 
weryfikacji zakazów realizacji 
garaşy wolnostojących i 
przybudowanych (indywidualnych), 
naleşy rozumieć, şe w uwadze 
chodziło w istocie o sprawć 
budowy garaşy zbiorowych, która 
została uwzglćdniona - 
doprecyzowana 

uwzglćdniono w czćści 
dotyczącej doprecyzo-
wania kwestii realizacji 
garaşy zbiorowych, jako 
podziemnych 

12. 22.02.10r. Marzena Malczewska 
Graşyna  
i Piotr Adamiec 

1. postulat o dopuszczenie wysokości 
zabudowy do 11,5m i 3 kondygnacji 
nadziemnych 

dz. ew. nr 64  
z obr. 7-05-09 

MNM 38  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
uwagi dotyczącej wysokości i ilości 
kondygnacji oraz realizacji 
zabudowy w odległości 3m od 
granic działki, dla całego kwartału 
przyjćto w planie określone 
nieprzekraczalne parametry 
zabudowy i zagospodarowania 
terenu, umoşliwiające zachowanie 
charakteru tego zespołu zgodnie z 
wytycznymi konserwatorskimi i 
ustaleniami suikzp; brak 
uzasadnienia dla indywidualnego 
przekraczania tych parametrów 

 

13. 22.02.10r. Romuald Miller 1. postulat o nie traktowanie w planie 
budynku przy ul. Karskiej 7 jako 
zabytku – sprzeciw wobec rygorów  
i obciąşeń wynikających z faktu objćcia 
ochroną 

dz. ew. nr 65  
z obr. 7-05-04 

MNM 28  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
zły stan techniczny oraz 
dekapitalizacja budynków nie mogą 
być jedyną przesłanką do 
wyłączenia budynku o wartości 
kulturowej i znajdującego sić w 
zespole o wart. historycznej spod 
ochrony konserwatorskiej 

 

2. sprzeciw wobec konieczności 
wykonania karty ewidencyjnej budynku 
w razie jego rozebrania 

 nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
plan nie ustala konieczności 
wykonania karty ewidencyjnej 
budynku – są to kwestie 
regulowane przepisami ustawy o 
ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami 

 

3. sprzeciw wobec ustalonej 
konieczności zachowania min. 4m  
od tylnych i bocznych granic działki, 
szczególnie odnośnie garaşu 

 nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
kwestionowany przepis ma na celu 
niedopuszczenie do realizacji 
budynku mieszkalnego ze ślepymi 
ścianami oraz stworzenie zachćty 
do realizacji garaşu bezpośrednio 
przy budynku (w formie jednej 
bryły), co pozwoli na utrzymanie 
tradycyjnego sposobu zabudowy 
działek (jeden obiekt otoczony 
ogrodem) 

 

4. postulat dot. zmiany wsk. pow. 
zabudowanej dla działki z 35% na 40% 

 nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
wskaŝnik pow. zabudowanej jest 
dostosowany do średniej pow. 
działki w danym kwartale, dla 
działki nr ewid. 65 pozwala on na 
ok. 313m2 pow. zabudowy, dla bud. 
jednorodz. to nie jest mało 

 

5. postulat o zmianć kąta nachylenia 
dachów z 10 na 17 stopni 

 nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 

w tym kwartale zabudowy 
przewaşają dachy o bardzo małym 
spadku – do 10% 

 

6. sprzeciw wobec dopuszczeniu 
scalania działek z uwagi na moşliwość 
powstania zbyt duşych obiektów 

zabudowa 
pomićdzy ulicami 

Zuga,  
Lesznowolską, 
Twardowską  

i Grćbałowską 

MNM 28,  
MNM 29 

 nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
plan nie dopuszcza scalenia działek 
w celu budowy jednego budynku 

 

14. 24.02.10r. Maria Gromadowska 1. postulat o dopuszczenie rozbudowy 
od strony ogrodu jak w pozostałych 
segmentach, szczególnie Nr 77/79 oraz 
postulat o dopuszczenie moşliwości 
realizacji altan ogrodowych 

dz. ew. nr 78 i 79  
z obr. 7-05-02 

w zespole działek 
nr 73-80 

MN 4  nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono w czćści, 

nie uwzglćdniono w pełni wniosku 
dot. umoşliwienia rozbudowy 
segmentów szeregowych od strony 
ogrodów do linii najbardziej 
wysunićtej rozbudowy juş 
zrealizowanej, budynki wchodzą w 
skład zabytkowego zespołu 
segmentów szeregowych o 
jednorodnych cechach i stylu arch., 
które wymagają ochrony, w tym 
ograniczenia ich przebudowy i 
rozbudowy zgodnie z wytycznymi 
konserwatorskimi i ustaleniami 
suikzp, niektóre rozbudowy zostały 
wykonane z naruszeniem 
historycznego układu i formy 
budynków i nie mogą być one 
wyznacznikiem dla zakresu 
moşliwych rozbudów segmentów 
jeszcze nie rozbudowanych 

uwzglćdniono w czćści 
dotyczącej moşliwości 
realizacji altan 
ogrodowych – na 
wybranych terenach 
oraz uwzglćdniono 
czćściowo poprzez 
dopuszczenie parterowej 
rozbudowy od ogrodu 
do linii rozbudowy 
dokonanej w bud. Nr 75 
na dz. ew. 74 

15. 24.02.10r. Maciej Mikołajczyk, 
Wojciech Rakowski 

1. postulat o dopuszczenie moşliwości 
realizacji barierek ochronnych na 
wysokości przekraczającej ustaloną 
maks. wysokość zabudowy 

dz. ew. nr 29  
z obr. 7-05-04 

MW 27  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
zgodnie ze słowniczkiem (par. 2  
pkt 13) maks. wysokość zabudowy 
jest określona do najwyşej 
połoşonej krawćdzi dachu, barierka 
nie jest krawćdzią dachu, jej 
ewentualna wysokość nie jest 
normowana 
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16. 24.02.10r. Samorząd 
Mieszkańców 
Domków Rodzinnych 
„Stare Bielany” 
ul. Zuga 30, 
01-810 W-wa 

 

1. prośba o zapisanie zasad ochrony 
przestrzeni publicznej, ładu 
przestrzennego i estetyki 

dotyczy całego 
obszaru planu 

dotyczy całego 
obszaru planu 

 nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
wnioskowane zasady są w planie 
zapisane 

 

2. naleşy opracować wytyczne 
architekt. dla całego zespołu 
chronione-go, konieczność spójności 
ustaleń szczegółowych z ustaleniami 
dla całego obszaru chronionego, nie-
właściwa metoda formułowania 
ustaleń dla czćści zespołu chronionego 

 nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
wytyczne architektoniczne, czyli 
zasady zagosp. i kształtowania 
zabudowy dla całych zespołów 
objćtych ochroną są zapisane w 
ustaleniach ogólnych w par.7, są 
one skoordynowane z przepisami 
dot. poszczególnych jednostek 
terenowych, równieş wtedy, gdy 
tylko czćść zespołu obj. ochroną 
znajduje sić w danej jednostce 

 

3. naleşy uzaleşnić moşliwości 
dogćszczeń (adaptacje, nadbudowy) 
zabudowy od bilansu miejsc 
postojowych, terenów zielonych, 
placów zabaw itp. dla całego zespołu 

 nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
dopuszczenie w planie dogćszczeń 
(lub ich zakaz) nastćpowało na 
podstawie analizy róşnych 
czynników składających sić na 
warunki istniejące w konkretnym 
otoczeniu urbanistycznym, a nie na 
podstawie arytmetycznych 
bilansów, które nie dałyby 
obiektywnego rezultatu 

 

4. naleşy określić moşliwość grodzenia 
czćści osiedli, aby nie ograniczać 
dostćpności terenów funkcjonujących 
jako wspólne 

 nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
przepisów planu miejscowego nie 
da sić zastosować do sprawy 
regulacji bądŝ zakazu wygrodzeń 
wewn. w kwartałach zabudowy 
wielorodzinnej, brak moşliwości 
egzekwowania zapisów 
dotyczących ogrodzeń wewnćtrz-
nych, które nie wymagają şadnych 
pozwoleń, ani zgłoszeń (ustawa 
Prawo budowlane art. 30) 

 

5. propozycja objćcia w planie 
poszczególnych zespołów zabudowy 
opracowaniami konkursowymi 

ciąg  
al. Zjednoczenia od 
ul. Cegłowskiej do 
ul. Şeromskiego, 

ciąg  
ul. Kasprowicza od 
st. metra Słodowiec 

do st. metra  
Wawrzyszew, 

ciąg ul. Schroegera, 
ciąg  

ul. Podczaszyńskie-
go, 

zespół osiedla 
Skalbmierska, 
zespół osiedla 

Serek Bielański, 
zespół osiedla 
Jasnorzewskiej 

5a KD-L,  
5b KD-L 
1 KD-Z 

4a KD-L, 
4b KD-L 
3a KD-L,  
3b KD-Z 

MNM5,6,7, OU1, 
UA3, UA4, 

MW1,2,3,4,5,6,7,8
MW46,47,48, 

UU5,6,7, UO8,9 
MW44,45,49, 

MN10,11,12, UU9 

 nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
plan miejscowy nie moşe ustalać 
obowiązku objćcia jakichś 
fragmentów obszaru planu 
opracowaniami konkursowymi 

 

6. w wielu przypadkach powićksz. rzutu 
bud. powinno być zabronione 

dotyczy całego 
obszaru planu 

dotyczy całego 
obszaru planu 

 nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
moşliwość rozbudowy lub 
powićkszenia rzutu (przy wymianie) 
jest regulowana w ustaleniach dla 
poszczególnych jednostek i w wielu 
przypadkach jest zabroniona 

 

7. usunąć zapis umoşliw. przebudowć 
lokali w parterze bud. na usługowe 

dotyczy zabudowy 
wielorodzinnej 

MW  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
w uwadze jest propozycja 
„generalnego wycofania sić z tego 
postulatu”, ale to nie jest ani nakaz, 
ani „postulat” planu, tylko zapis 
dopuszczający przebudowć lokali w 
parterze na usługowe, w 
sytuacjach, gdy nie jest to kolizyjne 
z innymi ustaleniami szczegóło-
wymi, jeśli taka przebudowa byłaby 
nieopłacalna, to ta moşliwość po 
prostu nie bćdzie wykorzystana, 
natomiast generalnie ideć usług w 
parterach naleşy popierać 

 

8. poprawić zapis dot. zakazu zmian 
elewacji frontowej w brzmieniu 
proponowanym w uwadze 

dotyczy zabudowy 
jednorodzinnej 

MN  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
w uwadze postuluje sić 
uzupełnienie przepisu dot. zakazu 
zmian elewacji frontowej o przepis 
niejednoznaczny („poprawa 
harmonii” itp.; postulowana 
konieczność uzgodnienia 
pozwolenia na budowć z 
Konserwatorem Zabytków, 
przywołana jest w § 7 ust. 4 

 

9. a)umieścić informacjć, şe określenia 
uşyte w planie przyjćto na potrzeby 
opracowania i mogą róşnić sić od tych 
zawartych w przepisach prawa 

dotyczy całego 
obszaru planu 

§ 2  a) nie uwzglćdnio-
no 

 a) nie uwzglćdniono 
interpretacja określeń uşytych w 
planie nie moşe sić róşnić od 
prawnie obowiązującej, natomiast 
w planie uşywa sić takşe określeń, 
których nie ma w przepisach i 
wówczas są one objaśnione w 
słowniczku (par.2). 

 

b) rozszerzyć słowniczek o konkretne 
wymienione w uwadze definicje 

 b) nie uwzglćdnio-
no 

 b) nie uwzglćdniono proponowane 
rozszerzenie słowniczka dotyczy 
definicji pojćć, które są 
powszechnie zrozumiałe lub 
zdefiniowane w obowiązujących 
przepisach. 

 

c) przy opisie ochrony naleşy podać, na 
czym ona polega 

§ 7  c) nie uwzglćdnio-
no 

 c) nie uwzglćdniono 
w planie określono, na czym 
polegają ustalone w nim rodzaje 
ochrony konserwatorskiej (par.7) 

 

10. propozycja wprowadzenia nowego 
zapisu dot. moşliwości zastosowania 
innej niş ustalona kolorystyki dla 
określonych fragmentów elewacji 

§ 5 ust. 6 pkt 3  nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono  
w czćści, tj. nie przyjćto 
dosłownego brzmienia 
proponowanego przepisu, ale 
wprowadzono zmianć w wersji 
przeredagowanej 

uwzglćdniono czćściowo 
poprzez wprowadzenie 
proponowanej zmiany w 
przeredagowanej 
stylistycznie formie 

11. propozycja wprowadzenia nowego 
zapisu dot. kolorystyki elewacji 
dostosowywanej do kolorystyki całego 
zespołu zabudowy 

§ 5 ust. 6  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
w uwadze proponuje sić 
uzupełnienie zapisu dot. kolorystyki 
ścian o przepis niemoşliwy do 
wyegzekwowania 

 

12. określić zasady dopuszcz. ingerencji 
w elementy przestrzeni publicznej 

§ 5  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
propozycje zawarte w uwadze 
dotyczą albo spraw nie 
podlegających regulacji w planie 
miejscowym, albo przepisów 
niemoşliwych do wyegzekwowania 
przez obowiązujące prawo 

 

13. precyzyjniej narysować lokalne 
koncentracje zieleni 

§ 6 ust. 2  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
w przepisie planu dot. lokalnych 
koncentracji zieleni chodzi o 
ustalenie szczególnej funkcji 
zespołu zieleni w określonym 
wnćtrzu urbanistycznym, w tym 
kontekście wyznaczanie bardzo 
szczegółowych granic tej zieleni nie 
jest potrzebne 

 

14. ustalić nakaz rekultywacji zieleni  
w lokalnych koncentracjach zieleni 

§ 6 ust. 2  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
samo przeprowadzenie rekultywacji 
zieleni nie podlega regulacji w 
planie miejscowym, ustalenie w 
planie lokalnych koncentracji 
zieleni ma na celu zachowanie 
istniejącej zieleni 
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   15. zapisać obowiązek konsultacji z 
Konserwatorem dla lokalizacji mebli 
ulicznych w strefach chronionych 
konserwatorsko 

 § 7 ust. 7 pkt 4  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
obowiązek uzgadniania  
z Konserwatorem Zabytków wynika 
z przepisów odrćbnych, plan 
miejscowy nie moşe rozszerzać 
tych kompetencji 

 

16. uzupełnić ustalenie dot. ogrodzeń 
wewnćtrznych w zabudowie 
szeregowej 

§ 8  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
brak moşliwości egzekwowania 
takiego zapisu – ogrodzenia 
wewnćtrzne nie wymagają ani 
pozwolenia na budowć, ani 
zgłoszenia (ustawa – Prawo 
budowlane art. 30) 

 

17. zmienić zapis dot. zmiany układu 
działek 

§ 9 ust. 3 pkt 3  nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono w czćści 

dotyczącej zmiany przepisu w 
wersji proponowanej w uwadze - 
propozycja jest nielogiczna- w tej 
samej uwadze podkreśla sić 
konieczność ustanowienia bariery 
dla tworzenia nowych działek pod 
zabudowć 

uwzglćdniono czćściowo 
– w zakresie 
wprowadzenia zakazu 
zmiany do ustaleń 
szczegółowych 

18. zapisać odstćpstwo od warunków 
technicznych dot. moşliwości 
parkowania dla zab. szeregowej 

zabudowa miesz. 
jednorodzinna 

szeregowa 

§ 10 ust. 6  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
plan miejscowy nie moşe ustalać 
odstćpstw od przepisów odrćbnych 
(tutaj – od Rozporządzenia w spr. 
warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie) 

 

19. uzupełnić zapis dot. komunikacji 
publicznej 

§ 10 ust. 7  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
ul. Oczapowskiego znajduje sić 
poza obszarem planu, nie moşna 
wićc zapisywać dla niej şadnych 
ustaleń 

 

20. wprowadzić trzy zmiany zapisów 
dot. zachowania charakteru elewacji 
budynków i pokrycia dachowego 

dz. ew. nr 72/1  
z obr. 7-05-05 

UO11  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono  
w czćści dotyczącej uzupełnienia 
przepisu o dopuszczeniu lukarn na 
poddaszu domu nauczycielskiego 
warunkiem zachowania obecnego 
charakteru elewacji – warunek taki, 
dotyczący wszelkich przebudów, a 
nie tylko lukarn, jest juş wpisany w 
kolejnym punkcie przepisów 

uwzglćdniono dwie 
propozycje dotyczące 
elewacji szkoły i dachu 
domu nauczycielskiego 

21. naleşy ustalić sposób zagospoda-
rowania w drodze konkursu archit., 
dopisać obowiązek zapewnienia miejsc 
postojowych dla lokali mieszkalnych 

dz. ew. nr 120/7 
i 120/8  

z obr. 7-05-09 

UU6,7  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
plan nie moşe uzaleşniać realizacji 
inwestycji zgodnej z jego 
ustaleniami od przeprowadzenia 
konkursu architektonicznego, 
obowiązek zapewnienia 
odpowiedniej ilości miejsc 
parkingowych dla kaşdej inwestycji 
zapisany jest w ustaleniach 
ogólnych planu. 

 

22. zmienić zapis dot. zmiany elewacji, 
określić jakiego rodzaju pomieszczenia 
mogą być dobudowane oraz wykreślić 
zapis dot. moşliwości przebudowy 
lokali w parterze na usługowe 

obszar pomićdzy: 
ul. Przybyszewskie-

go, Fukierów, 
Reymonta, 

Skalbmierską, 
Wilkońskiego 

MW2  nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono w czćści 
dotyczącej skreślenia zapisu dot. 
lokali w parterach plan wprowadza 
zapis tylko dopuszczający taką 
przebudowć – tam, gdzie nie jest 
ona kolizyjna z innymi ustaleniami 
szczegółowymi, gdzie moşe być 
technicznie uzasadniona i 
opłacalna, generalnie, zasadć usług 
w parterach uznaje sić za słuszną. 

uwzglćdniono czćściowo 
w zakresie zmian 
elewacji i dobudowy 
pomieszczeń oraz 
uściślenia zapisu dot. 
lokali w parterach 

23. zmienić i uzupełnić zapisy  
dot. adaptacji strychów, zmienić zapis. 
dot. elewacji oraz wykreślić zapis  
dot. moşliwości przebudowy lokali  
w parterze na usługowe 

obszar pomićdzy: 
ul. Przybyszewskie-
go, Wilkowskiego, 

Skalbmierska, 
Schroegera 

MW3  nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono  
w czćści dotyczącej skreślenia 
zapisu dot. lokali w parterach - plan 
wprowadza zapis tylko 
dopuszczający taką przebudowć – 
tam, gdzie nie jest ona kolizyjna z 
innymi ustaleniami szczegółowymi, 
gdzie moşe być technicznie 
uzasadniona i opłacalna, 
generalnie, zasadć usług  
w parterach uznaje sić za słuszną. 

uwzglćdniono czćściowo 
w odniesieniu do 
adaptacji strychów, 
zmian elewacji oraz 
uściślenia zapisu dot. 
lokali w parterach 

24. zmienić i uzupełnić zapisy  
dot. adaptacji strychów, zmienić zapis. 
dot. elewacji, wykreślić zapis  
dot. moşliwości przebudowy lokali  
w parterze na usługowe oraz ustalić 
nakaz przywrócenia podcienia  
w budynku na rogu ul. Skalbmierskiej  
i Kulczyckiej 

kwartał pomićdzy 
ul. Grodeckiego 
Oczapowskiego, 

Kulczycką, 
Skalbmierską 

MW6  nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono  
w czćści dotyczącej skreślenia 
zapisu dot. lokali w parterach plan 
wprowadza zapis tylko 
dopuszczający taką przebudowć – 
tam, gdzie nie jest ona kolizyjna z 
innymi ustaleniami szczegółowymi, 
gdzie moşe być technicznie 
uzasadniona i opłacalna, 
generalnie, zasadć usług  
w parterach uznaje sić za słuszną, 
nie uwzglćdniono takşe propozycji 
wprowadzenia nakazu przywróce-
nia podcienia, poniewaş nie moşna 
w planie ustalić nakazu 
przebudowy budynku. 

uwzglćdniono czćściowo 
w odniesieniu do 
adaptacji strychów, 
zmian elewacji oraz 
uściślenia zapisu dot. 
lokali w parterach 

25. zmienić i uzupełnić zapisy  
dot. adaptacji strychów, zmienić zapis. 
dot. elewacji oraz wykreślić zapis  
dot. moşliwości przebudowy lokali  
w parterze na usługowe 

kwartał pomićdzy 
ul. Grodeckiego 
Skalbmierską, 

Przybyszewskiego 
i terenem UO1 

MW7  nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono  
w czćści dotyczącej skreślenia 
zapisu dot. lokali w parterach plan 
wprowadza zapis tylko 
dopuszczający taką przebudowć – 
tam, gdzie nie jest ona kolizyjna z 
innymi ustaleniami szczegółowymi, 
gdzie moşe być technicznie 
uzasadniona i opłacalna, 
generalnie, zasadć usług w 
parterach uznaje sić za słuszną. 

uwzglćdniono czćściowo 
w odniesieniu do 
adaptacji strychów, 
zmian elewacji oraz 
uściślenia zapisu dot. 
lokali w parterach 

26. określić rodzaj pomieszczeń 
dopuszcz. do dobudowy, zapisać zakaz 
zmian w ukształtowaniu dachu oraz 
lukarn i facjatek, dopuścić wyk. 
świetlików, zmienić zapis ws. elewacji, 
usunąć dopuszczenie przebudowy 
lokali w parterach na usługi oraz 
zweryfikować wskaŝnik powierzchni 
biologicznie czynnej 

obszar pomićdzy 
ul. Kasprowicza, 

Przybyszewskiego, 
Grodeckiego, 

Oczapowskiego 

MW8  nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono  
w czćści dotyczącej skreślenia 
zapisu dot. lokali w parterach plan 
wprowadza zapis tylko 
dopuszczający taką przebudowć – 
tam, gdzie nie jest ona kolizyjna z 
innymi ustaleniami szczegółowymi, 
gdzie moşe być technicznie 
uzasadniona i opłacalna, 
generalnie, zasadć usług w 
parterach uznaje sić za słuszną. 

uwzglćdniono czćściowo 
– wszystkie uwagi 
oprócz skreślenia zapisu 
dot. lokali w parterach, 
który pozostanie 
skorygowany 

27. określić rodzaj pomieszczeń 
dopuszcz. do dobudowy, zmienić zapis 
ws. elewacji, oraz usunąć dopuszczenie 
przebudowy lokali w parterach na 
usługi 

obszar pomićdzy 
ul. Kasprowicza, 

Przybyszewskiego, 
Kleczewski oraz 

terenów UZ4 i MN4 

MW9  nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono  
w czćści dotyczącej skreślenia 
zapisu dot. lokali w parterach plan 
wprowadza zapis tylko 
dopuszczający taką przebudowć – 
tam, gdzie nie jest ona kolizyjna z 
innymi ustaleniami szczegółowymi, 
gdzie moşe być technicznie 
uzasadniona i opłacalna, 
generalnie, zasadć usług w 
parterach uznaje sić za słuszną. 

uwzglćdniono czćściowo 
– dwie uwagi oprócz 
skreślenia zapisu dot. 
lokali w parterach, który 
pozostanie skorygowany 

28. zrezygnować z nadbudowy o ½ 
kondygn. 

budynek przy  
ul. Szepietowskiej 2 

MW17  b) nie uwzglćdnio-
no 

 b) nie uwzglćdniono  
dopuszczenie nadbudowy budynku 
o ½ kondygnacji umoşliwi 
wykorzystanie poddasza na cele 
uşytkowe, a takiej inicjatywy nie 
moşna wykluczyć 

 

29. ustalić nakaz przywrócenia 
pierwotnej formy archit. budynku 

obszar pomićdzy 
ul. Schroegera, 
Şeromskiego, 

al. Zjednoczenia 

MW22  b) nie uwzglćdnio-
no 

 b) nie uwzglćdniono 
odrzucono propozycjć wprowadze-
nia nakazu przywrócenia podcienia, 
poniewaş nie moşna w planie 
ustalić nakazu przebudowy 
budynku, jeśli dokonano 
nielegalnej przebudowy, to jest to 
sprawa dla inspekcji budowlanej  
i ew. dla sądu, a nie planu 
miejscowego 
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   30. usunąć dopuszczenie przebudowy 
lokali w parterach na usługi 

obszar pomićdzy 
ulicami 

Kasprowicza, 
Barcicką, 

Przybyszewskiego  
i al. Zjednoczenia 

MW25  b) nie uwzglćdnio-
no 

 b) nie uwzglćdniono 
Plan wprowadza zapis tylko 
dopuszczający taką przebudowć – 
tam, gdzie nie jest ona kolizyjna z 
innymi ustaleniami szczegółowymi, 
gdzie moşe być technicznie 
uzasadniona i opłacalna, 
generalnie, zasadć usług w 
parterach uznaje sić za słuszną. 

 

31. usunąć dopuszczenie przebudowy 
lokali w parterach na usługi 

obszar pomićdzy: 
Laskiem Lindego, 
ul. Kasprowicza  
i ul. Przybyszew-

skiego 

MW26  b) nie uwzglćdnio-
no 

 b) nie uwzglćdniono 
plan wprowadza zapis tylko 
dopuszczający taką przebudowć – 
tam, gdzie nie jest ona kolizyjna z 
innymi ustaleniami szczegółowymi, 
gdzie moşe być technicznie 
uzasadniona i opłacalna, 
generalnie, zasadć usług w 
parterach uznaje sić za słuszną. 

 

32. usunąć dopuszczenie przebudowy 
lokali w parterach na usługi 

nieruchomość przy 
ul. Kasprowicza 

93/97 

MW28  b) nie uwzglćdnio-
no 

 b) nie uwzglćdniono 
plan wprowadza zapis tylko 
dopuszczający taką przebudowć – 
tam, gdzie nie jest ona kolizyjna z 
innymi ustaleniami szczegółowymi, 
gdzie moşe być technicznie 
uzasadniona i opłacalna, 
generalnie, zasadć usług w 
parterach uznaje sić za słuszną. 

 

33. usunąć dopuszczenie przebudowy 
lokali w parterach na usługi 

obszar pomićdzy: 
al. Zjednoczenia,  

ul. Podczaszyńskie-
go  

i ul. Kasprowicza 

MW30  b) nie uwzglćdnio-
no 

 b) nie uwzglćdniono 
plan wprowadza zapis tylko 
dopuszczający taką przebudowć – 
tam, gdzie nie jest ona kolizyjna  
z innymi ustaleniami szczegóło-
wymi, gdzie moşe być technicznie 
uzasadniona i opłacalna, 
generalnie, zasadć usług w 
parterach uznaje sić za słuszną. 

 

34. usunąć dopuszczenie przebudowy 
lokali w parterach na usługi 

obszar pomićdzy  
al. Zjednoczenia,  
ul. Gronowską  

i ul. Zuga 

MW32  b) nie uwzglćdnio-
no 

 b) nie uwzglćdniono 
plan wprowadza zapis tylko 
dopuszczający taką przebudowć – 
tam, gdzie nie jest ona kolizyjna  
z innymi ustaleniami szczegóło-
wymi, gdzie moşe być technicznie 
uzasadniona i opłacalna, 
generalnie, zasadć usług w 
parterach uznaje sić za słuszną. 

 

35. usunąć dopuszczenie przebudowy 
lokali w parterach na usługi 

obszar pomićdzy 
ul. Lisowską, 

Fontany, 
Kasprowicza 

MW36  b) nie uwzglćdnio-
no 

 b) nie uwzglćdniono 
plan wprowadza zapis tylko 
dopuszczający taką przebudowć – 
tam, gdzie nie jest ona kolizyjna  
z innymi ustaleniami szczegóło-
wymi, gdzie moşe być technicznie 
uzasadniona i opłacalna, 
generalnie, zasadć usług w 
parterach uznaje sić za słuszną. 

 

36. usunąć dopuszczenie przebudowy 
lokali w parterach na usługi 

obszar pomićdzy 
ul. Lisowską,  

ul. Kasprowicza  
i ul. Hajoty 

MW37  b) nie uwzglćdnio-
no 

 b) nie uwzglćdniono 
plan wprowadza zapis tylko 
dopuszczający taką przebudowć – 
tam, gdzie nie jest ona kolizyjna  
z innymi ustaleniami szczegóło-
wymi, gdzie moşe być technicznie 
uzasadniona i opłacalna, 
generalnie, zasadć usług  
w parterach uznaje sić za słuszną. 

 

37. usunąć dopuszczenie przebudowy 
lokali w parterach na usługi 

obszar pomićdzy 
ul. Swarzewską,  
ul. Kasprowicza 

i ul. Hajoty 

MW38  b) nie uwzglćdnio-
no 

 b) nie uwzglćdniono 
plan wprowadza zapis tylko 
dopuszczający taką przebudowć – 
tam, gdzie nie jest ona kolizyjna  
z innymi ustaleniami szczegóło-
wymi, gdzie moşe być technicznie 
uzasadniona i opłacalna, 
generalnie, zasadć usług  
w parterach uznaje sić za słuszną. 

 

38. usunąć dopuszczenie przebudowy 
lokali w parterach na usługi 

obszar pomićdzy 
ul. Swarzewską,  
ul. Podczaszyń-

skiego  
i ul. Kasprowicza 

MW39  b) nie uwzglćdnio-
no 

 b) nie uwzglćdniono 
plan wprowadza zapis tylko 
dopuszczający taką przebudowć – 
tam, gdzie jest ona nie jest 
kolizyjna z innymi ustaleniami 
szczegółowymi, gdzie moşe być 
technicznie uzasadniona  
i opłacalna, generalnie, zasadć 
usług w parterach uznaje sić za 
słuszną. 

 

39. usunąć dopuszczenie przebudowy 
lokali w parterach na usługi 

obszar pomićdzy 
ulicami:  

Podczaszyńskiego, 
Schroegera, 
Swarzewską 

i Şeromskiego 

MW40  b) nie uwzglćdnio-
no 

 b) nie uwzglćdniono 

plan wprowadza zapis tylko 
dopuszczający taką przebudowć – 
tam, gdzie nie jest ona kolizyjna z 
innymi ustaleniami szczegółowymi, 
gdzie moşe być technicznie 
uzasadniona i opłacalna, 
generalnie, zasadć usług w 
parterach uznaje sić za słuszną. 

 

40. usunąć dopuszczenie przebudowy 
lokali w parterach na usługi 

obszar pomićdzy 
ul. Fontany,  

ul. Schroegera,  
ul. Lisowską  

i ul. Şeromskiego 

MW41  b) nie uwzglćdnio-
no 

 b) nie uwzglćdniono 

plan wprowadza zapis tylko 
dopuszczający taką przebudowć – 
tam, gdzie nie jest ona kolizyjna z 
innymi ustaleniami szczegółowymi, 
gdzie moşe być technicznie 
uzasadniona i opłacalna, 
generalnie, zasadć usług w 
parterach uznaje sić za słuszną. 

 

41. usunąć dopuszczenie przebudowy 
lokali w parterach na usługi 

obszar pomićdzy 
ul. Şeromskiego,  

ul. Lisowską  
i ul. Hajoty 

MW42  b) nie uwzglćdnio-
no 

 b) nie uwzglćdniono 
plan wprowadza zapis tylko 
dopuszczający taką przebudowć – 
tam, gdzie nie jest ona kolizyjna z 
innymi ustaleniami szczegółowymi, 
gdzie moşe być technicznie 
uzasadniona i opłacalna, 
generalnie, zasadć usług  
w parterach uznaje sić za słuszną. 

 

42. uzupełnić zapis dot. ilości miejsc 
parkingowych dla rozbudowy 

obszar pomićdzy 
ulicami: Duracza, 

Podczaszyńskiego, 
Pruszyńskiego, 
Marymoncką, 
Kasprowicza  
i Leśmiana 

MW48  b) nie uwzglćdnio-
no 

 b) nie uwzglćdniono 
zapis planu ustala wskaŝniki 
parkingowe dla obiektów nowo 
wznoszonych, rozbudowywanych 
oraz tam, gdzie nastćpuje zmiana 
sposobu uşytkowania ( § 10 ust. 6) 
– natomiast proponowane  
w uwadze narzucanie inwestorowi 
obowiązku realizacji miejsc 
postojowych równieş dla innych 
mieszkańców budynku, którym 
brakuje parkingów, byłoby 
niezgodne z prawem 

43.a) usunąć dopuszczenie 
przebudowy lokali w parterach na 
usługi 

obszar pomićdzy 
ul. Şeromskiego,  

ul. Duracza,  
ul. Kasprowicza 

i ul. Makuszyńskie-
go 

MW49  b) nie uwzglćdnio-
no w czćści 

 nie uwzglćdniono  
w czćści dot. jednego budynku przy  
ul. Şeromskiego znajdującego sić 
blisko skrzyşowania i bezpośrednio 
przy ulicy, przy której usługi w 
parterze byłyby poşądane 

b) uwzglćdniono  
w czćści dot. 
pozostałych budynków 

b) uzupełnić zapis dot. ilości miejsc 
parkingowych dla rozbudowy 

 c) nie uwzglćdnio-
no 

 c) nie uwzglćdniono 
w ustaleniach szczegółowych jest 
zakaz rozbudowy i nadbudowy 
budynków 
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   44. zmienić zapisy dot. facjat – od 
strony ogrodu nie ma moşliwości 
przebudowy, naleşy dopuścić facjaty 
od frontu 

nieruchomości 
połoşone przy  

ul. Kleczewskiej 
Nr 64-115 

MN4 i MN5  a) nie uwzglćdnio-
no 

 a) nie uwzglćdniono 
propozycja dopuszczenia realizacji 
facjat jest niezgodna z wytycznymi 
konserwatorskimi, budynki 
wchodzą w skład zabytkowego 
zespołu segmentów szeregowych o 
jednorodnych cechach i stylu arch., 
które wymagają ochrony, w tym 
ograniczenia ich przebudowy i 
rozbudowy zgodnie z wytycznymi 
konserwatorskimi 

 

45. zwićkszenie maks. pow. 
zabudowanej do 40% 

obszar pomićdzy 
ul. Szafarską  
i ul. Barcicką 

MN8  nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono  
w czćści nie przyjćto w całości 
postulatu podwyşszenia wskaŝnika 
powierzchni zabudowanej do 40%, 
a tylko do 30% (z 25%), poniewaş 
jest to teren zespołu objćtego 
ochroną konserwatorską, gdzie 
chodzi o zachowanie charakteru 
(skali) zabudowy, m.in. poprzez 
ograniczenie zmiany proporcji pow. 
zabudowanej do pow. wolnej na 
działkach 

uwzglćdniono czćściowo 
poprzez ustalenie 30% 

46. zwićkszenie maks. pow. 
zabudowanej do 40% 

nieruchomości przy 
ul. Grćbałowskiej 

Nr 3-11 

MN9  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
Jest to teren zespołu objćtego 
ochroną konserwatorską, gdzie 
chodzi o zachowanie charakteru 
(skali) zabudowy, m.in. poprzez 
ograniczenie zmiany proporcji pow. 
zabudowanej do pow. wolnej na 
działkach 

 

47. uzupełnić zapis dotyczący 
architektury budynku garaşowego 

nieruchomości przy 
ul. Cegłowskiej  

Nr 52-64 

MNM33  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
proponowana w uwadze korekta 
zapisów o „podobnym stylu 
architektonicznym” garaşy jest 
nieprecyzyjna, bo nie podano m.in., 
do czego garaşe mają być 
podobne: do juş istniejących? do 
stylu budynku mieszkalnego?; w 
planie ustalono szczegółowe 
warunki realizacji garaşy, których 
parametry i forma mają 
nawiązywać do charakteru 
zabudowy otaczającej 

 

48. uzupełnić zapis dotyczący 
architektury budynku garaşowego 

obszar pomićdzy 
ulicami: Zuga, 

Barcicką  
i Lubomelską 

MNM40,41,42,43  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
proponowana w uwadze korekta 
zapisów o „podobnym stylu 
architektonicznym” garaşy, jest 
nieprecyzyjna, bo nie podano m.in., 
do czego garaşe mają być 
podobne: do juş istniejących? do 
stylu budynku mieszkalnego?; w 
planie ustalono szczegółowe 
warunki realizacji garaşy, których 
parametry i forma mają 
nawiązywać do charakteru 
zabudowy otaczającej 

 

49. dopuścić nadbudowć poddaszy dla 
budynku szeregowego przy ul. 
Lisowskiej 

budynki przy  
ul. Lisowskiej 

MNM47  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
konieczne jest zachowanie 
charakteru tego zespołu budynków 
i wobec tego dalsze dopuszczanie 
nadbudowy poddaszy nie powinno 
mieć miejsca 

 

50. nieprzekraczalna linia zabudowy od 
strony ogródków powinna być taka 
sama jak dla analogicznych budynków 
w danej pierzei zabudowy 

nieruchomości  
przy ulicach 

Kleczewskiej, 
Płatniczej  

i Daniłowskiego 

MN1-7  nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono  
w czćści nie uwzglćdniono w pełni 
wniosku dot. umoşliwienia 
rozbudowy segmentów 
szeregowych od strony ogrodów, 
tj. do linii najbardziej wysunićtej 
rozbudowy juş zrealizowanej - 
budynki wchodzą w skład 
zabytkowego zespołu segmentów 
szeregowych o jednorodnych 
cechach i stylu arch., które 
wymagają ochrony, w tym 
ograniczenia ich przebudowy i 
rozbudowy zgodnie z wytycznymi 
konserwatorskimi i ustaleniami 
suikzp; niektóre rozbudowy zostały 
wykonane z naruszeniem 
historycznego układu i formy 
budynków i nie mogą być one 
wyznacznikiem dla zakresu 
moşliwych rozbudów segmentów 
jeszcze nie rozbudowanych 

uwzglćdniono w czćści 
poprzez korektć linii 
zabudowy dla niektórych 
zespołów budynków 

17. 24.02.10r. Sławomira i Jan Kuś 1. informacja o uciąşliwości obiektów 
Urzćdu Skarbowego dla mieszkańców 
sąsiednich bud. wielorodzinnych., 
szczególnie w zakresie ruchu 
samochodów i parkowania – postulat  
o wybudowanie pićtrowego parkingu 
(w typie ursynowskim) lub 
ograniczenie ruch sam. 

rejon  
ul. Skalbmierskiej 
i Wilkowskiego, 
przy budynkach 
Urzćdu Skarb. 

UA3 i UA 4, 

MW 2, 

17b KD-D oraz 

32 KD-D 

 nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono w czćści 
dotyczącej ograniczenia zapisami 
planu uciąşliwości ruchu 
samochodowego do Urzćdu 
Skarbowego – postulat niemoşliwy 
do spełnienia poprzez zapisy planu 

uwzglćdniono w czćści 
dot. dopuszczenia w 
planie realizacji parkingu 
podziemnego na terenie 
jednostek UA3 i UA4 

2. postulat o ograniczenie ruchu 
pieszego do Lasku Bielańskiego przez 
teren osiedla oraz realizacjć przejścia 
na wprost wylotu ul. Oczapowskiego  
w celu przeciwdziałania nielegalnemu 
parkowaniu 

dz. ew. nr 12 
(budynek przy  

ul. Kasprowicza 64) 
i dz. 10 z  

obr. 7-05-01 

MW26  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
plan nie moşe ograniczyć ruchu 
pieszego przez ogólnodostćpny 
teren wnćtrza osiedlowego,  
a lokalizacja chodników nie naleşy 
do materii planu; nielegalne 
parkowanie to sprawa policji i słuşb 
miejskich, a nie planu miejscowego 

 

18. 24.02.10r. Władysław i Stefan 
Światłowscy 

1. propozycja złagodzenia ustaleń 
planu i dopuszczenia działań mających 
poprawić stan tech. (montaş nowych 
okiem, zagospodarowanie strychów) – 
apel o nie traktowanie budynków jak 
pomników 

budynki pomićdzy 
ul. Marymoncką, 

Cegłowska  
i Podczaszyńskiego 

MW35  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
pewne ograniczenia, co do 
moşliwości zmian i przebudów w 
budynkach i zespołach, objćtych 
ochroną konserwatorską, są 
spełnieniem wymagania, 
nałoşonego przez przepis art. 18 
ust. 2 ustawy o ochronie zabytków  
i opiece nad zabytkami 

 

19. 23.02.10r. Izabella  
Toczydłowska 

1. postulat uzupełnienia ustaleń planu 
o dopuszczenie innych, istniejących 
rozwiązań dot. odprowadzenia wód 
opadowych dla budynków 
historycznych 

dz. ew. nr 69 i 68 
z obr. 7-05-05 

przy ul. 
Granowskiej 4 

MNM36  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
plan nie nakłada obowiązku zmiany 
sposobu odprowadzania wód 
opadowych, jeśli istniejące 
rozwiązanie jest inne niş zasada 
zapisana w planie 

 

20. 23.02.10r. Ewa Czernicka-Sochal 1. postulat dot. moşliwości rozbudowy 
budynku w stronć ogrodu oraz do 
bocznej granicy działki 

dz. ew. nr 61  
z obr. 7-05-02 

MN4  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
budynki wchodzą w skład 
zabytkowego zespołu segmentów 
szeregowych o jednorodnych 
cechach i stylu arch., które 
wymagają ochrony, w tym 
ograniczenia ich przebudowy i 
rozbudowy zgodnie z wytycznymi 
konserwatorskimi i ustaleniami 
suikzp, niektóre rozbudowy zostały 
wykonane z naruszeniem 
historycznego układu i formy 
budynków tak jak budynek sąsiedni 
(ul. Kleczewska 103) i nie mogą być 
one wyznacznikiem dla zakresu 
moşliwych rozbudów segmentów 
jeszcze nie rozbudowanych 

 

 

2. postulat dot. przedstawienia w 
planie istniejącego obrysu budynku – 
brak oznaczenia tarasu nad garaşem 
podziemnym i jego zadaszenia (1m od 
bocznej granicy działki) 

 nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
w planie nie ma obowiązku 
aktualizowania mapy, na której 
sporządzany jest rysunek planu,  
tj. naniesienia elementów 
zrealizowanych po wykonaniu 
mapy, natomiast, przy sporządza-
niu planu aktualny stan zabudowy  
i zagospodarowania terenu był 
uwzglćdniony 
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3. postulat o dopuszczenie realizacji 
rozbudowy, w tym jej wielkości, 
zgodnie z indywidualnym gustem  
i potrzebami (rezygnacja w 
szczególności z symetrii) 

 nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
pewne ograniczenia, co do 
moşliwości zmian i przebudów oraz 
kształtowania wskaŝników, (w tym 
równieş pow. zabudowy) w 
budynkach i zespołach, objćtych 
ochroną konserwatorską, są 
spełnieniem wymagania, 
nałoşonego przez przepis art. 18 
ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami; dopuszcze-
nie indywidualnego kształtowania 
zabudowy w tych rejonach jest 
niezgodne z w/w ustawą 

4. postulat o dopuszczenie 
przekształcenia otworów w elewacji 
frontowej i bocznej (powićkszenie) 

 nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
uzasadnienie do uwag 1 i 3 odnosi 
sić takşe do tej uwagi 

5. postulat dot. rezygnacji z nakazu 
stosowania dachówki 

 nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
uzasadnienie do uwag 1 i 3 odnosi 
sić takşe do tej uwagi 

6. postulat o dopuszczenie realizacji 
jeszcze jednej lukarny frontowej 

 nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
uzasadnienie do uwag 1 i 3 odnosi 
sić takşe do tej uwagi 

21. 22.02.10r. Halina Witkowska 1. postulat o przekształcenie układu 
komunikacyjnego – poprowadzenie 
końcowego odc. ul. Schroegera jako 
jednej jezdni zamiast dwóch  
o rozdzielonych kierunkach oraz 
likwidacjć zieleni w pasie drogowych 
(wykorzystanie jako parkingu), co 
poprawi bezpieczeństwo ruchu, w tym 
wlot do ul. Podczaszyńskiego, umoşliwi 
poszerzenie chodników i zlikwiduje 
potrzebć realizacji ścićć naroşników 
działek przyległych 

ul. Schroegera 
pomićdzy ulicami 

Podczaszyńskiego a 
 Swarzewską 

4b KD-L  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
zgodnie z ustaleniami suikzp na St. 
Bielanach układ gł. ciągów 
ulicznych, układ ciągów zieleni  
w ulicach i ukształtowanie wnćtrz 
przestrzeni ulicznych w takich 
ulicach jak Schroegera  
i Podczaszyńskiego, podlegają 
ochronie konserwatorskiej, 
natomiast organizacja ruchu 
kołowego i pieszego na ulicach nie 
naleşy do materii planu 
miejscowego 

 

2. postulat o ustalenie odpowiednio 
szerokich torów jazdy dla pojazdów 
słuşb miejskich obsługujących budynki 
przy ul. Podczaszyńskiego,  
a wjeşdşających od ul. Schroegera 

 nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
uzasadnienie jak poprzednio – 
organizacja ruchu nie naleşy do 
materii planu miejscowego 

 

22. 23.02.10r. Janina Januszewska-
Zajlich 

1. postulat o przekształcenie układu 
komunikacyjnego – poprowadzenie 
końcowego odc. ul. Schroegera jako 
jednej jezdni zamiast dwóch  
o rozdzielonych kierunkach oraz 
likwidacjć zieleni w pasie drogowych 
(wykorzystanie jako parkingu), co 
poprawi bezpieczeństwo ruchu  
i zlikwiduje potrzebć realizacji ścićć 
naroşników działek przyległych 

ul. Schroegera 
pomićdzy ulicami 
Podczaszyńskiego  
a Swarzewską oraz 

ul. Swarzewska 

4b KD-L, 
12b KD-D 

 nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
zgodnie z ustaleniami suikzp na St. 
Bielanach układ gł. ciągów 
ulicznych, układ ciągów zieleni w 
ulicach i ukształtowanie wnćtrz 
przestrzeni ulicznych w takich 
ulicach jak Schroegera  
i Podczaszyńskiego, podlegają 
ochronie konserwatorskiej, 
natomiast organizacja ruchu 
kołowego i pieszego na ulicach nie 
naleşy do materii planu 
miejscowego. 

 

2. postulat o ustalenie ul. Swarzewskiej 
wyłącznie jako drogi dojazdowej do 
posesji 

 nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
uzasadnienie jak poprzednio – 
organizacja ruchu nie naleşy do 
materii planu miejsc. 

 

23. 26.02.10r. Anna Wośko, 
Włodzimierz 
Radzikowski 

1. brak moşliwości rozbudowy 
budynku wobec dopuszczenia 
rozbudowy dla bud. sąsiednich 

dz. ew. nr 62  
w zespole działek 

62-72 w obr. 
7-05-02 

MN4  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
budynki wchodzą w skład 
zabytkowego zespołu segmentów 
szeregowych o jednorodnych 
cechach i stylu arch., które 
wymagają ochrony, w tym 
ograniczenia ich przebudowy 
i rozbudowy zgodnie z wytycznymi 
konserwatorskimi i ustaleniami 
suikzp, niektóre rozbudowy zostały 
wykonane z naruszeniem 
historycznego układu i formy 
budynków i nie mogą być one 
wyznacznikiem dla zakresu 
moşliwych rozbudów segmentów 
jeszcze nie rozbudowanych. 

 

2. brak moşliwości realizacji garaşu 
wobec istnienia garaşy w sąsiedztwie 

 nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
uzasadnienie do uwagi 1 ma 
zastosowanie równieş do ewent. 
budynków towarzyszących 

3. şądanie uaktualnienia mapy 
zasadniczej, na której brak m.in. 
zadaszenia, altany i ozn. wycićtych 
drzew 

 nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
w planie nie ma obowiązku 
aktualizowania mapy, na której 
sporządzany jest rysunek planu,  
tj. naniesienia elementów 
zrealizowanych po wykonaniu 
mapy, natomiast przy sporządzaniu 
planu aktualny stan zabudowy  
i zagospodarowania terenu był 
uwzglćdniony 

24. 26.02.10r. Bogusława  
i Bogusław 
Wiśniakowscy 

1. prośba o wykreślenie z ewidencji 
zabytków budynku przy ul. 
Grćbałowskiej 7 

nieruchomość przy 
ul. Grćbałowskiej 7 

MN9  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
wykreślenie z ewidencji zabytków 
jest w gestii Konserwatora 
Zabytków, a nie sporządzającego 
plan miejscowy 

 

25. 25.02.10r. Ewa Czernicka-Sochal 1. postulat o zmianć przeznaczenia 
działki przy ul. Kleczewskiej 101 –  
z zabudowy mieszkaniowej jednorodz. 
na zabudowć mieszkaniowo - 
usługową (biurowość) 

dz. ew. nr 61 w obr. 
7-05-02 

MN4  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
na terenie zespołu objćtego 
ochroną konserwatorską brak 
dopuszczenia towarzyszącej funkcji 
usługowej wynika z potrzeb 
zachowania charakteru, funkcji i 
stylu architektonicznego istniejącej 
zabudowy, ponadto usługi 
generują ruch samochodowy w 
bardzo wąskiej ulicy, a na frontach 
działek brak jest powierzchni na 
dodatkowe miejsca postojowe 

 

26. 25.02.10r. Antoni Michalak 1. postulat o dopuszczenie wysokości 
zabudowy do 12m i 3 kondygnacji 
nadziemnych oraz dopuszczenie dachu 
spadzistego (uzasadnienie: niektóre 
budynki juş przebudowane) 

dz. ew. nr 72  
w obr. 7-05-09 

MNM38  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
budynek znajduje sić na terenie 
zabytkowego „Osiedla Bankowe-
go” z lat 30-tych XX w., na którym 
dominują modernistyczne budynki 
dwukondygnacyjne z dachami 
płaskimi, a osiedle to zostało objćte 
ochroną zgodnie z wytycznymi 
konserwatorskimi i ustaleniami 
suikzp, polegającą na utrzymaniu 
gabarytów i charakteru 
przedwojennej zabudowy, 
natomiast niektóre rozbudowy 
zostały wykonane z naruszeniem 
historycznego układu i charakteru 
zabudowy na tym terenie i nie 
mogą być uznane za precedens 

 

27. 25.02.10r. Wiesław Rokicki, 
Ryszard Rokicki  
i Janina Rokicka 

1. postulat o dopuszczenie wysokości 
zabudowy do 12m i 3 kondygnacji 
nadziemnych (uzasadnienie: sąsiednie 
budynki na tym odc. ul. Zuga juş 
przebudowano) 

dz. ew. nr. 73  
z obr. 7-05-09 

MNM38  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
Budynek znajduje sić na terenie 
zabytkowego „Osiedla Bankowe-
go” z lat 30-tych XX w., na którym 
dominują modernistyczne budynki 
dwukondygnacyjne z dachami 
płaskimi, a osiedle to zostało objćte 
ochroną zgodnie z wytycznymi 
konserwatorskimi i ustaleniami 
suikzp, polegającą na utrzymaniu 
gabarytów i charakteru 
przedwojennej zabudowy, 
natomiast niektóre rozbudowy 
zostały wykonane z naruszeniem 
historycznego układu i charakteru 
zabudowy na tym terenie i nie 
mogą być uznane za precedens 
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28. 25.02.10r. Przedsićbiorstwo 
„TYNKBUD-1”  
Sp. z o.o.  
ul. Batalionu  
Włochy 14,  
02-482 W-wa 

1. şądanie uwzglćdnienia w planie 
moşliwości budowy budynku mieszk. 
wielor. zgodnie z posiadaną przez firmć 
decyzją o warunkach zabudowy  
Nr 94/05 z dnia 31.08.2005r. 

dz. ew. nr 65, 66, 67 
i 136 z obr. 7-05-03 

MNM10  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
decyzja o warunkach nr 94/05  
z dnia 31.08.2005r. nie zapewnia 
spełnia zasad ochrony zabytków,  
tj. koniecznych do zachowania 
parametrów i struktury istniejącego 
układu urbanistycznego, co jest 
główną intencją planu, wskazaną  
w wytycznych konserwatorskich  
i ustaleniach suikzp 

 

29. 25.02.10r. Tomasz Kański Jerzy 
Adamiec  
i Marek Sobieraj 

1. postulat o dopuszczenie wysokości 
zabudowy do 12m i 3 kondygnacji 
nadziemnych 

dz. ew. nr 137  
z obr. 7-05-08 

MNM45  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
budynek znajduje sić na terenie 
zabytkowego „Osiedla Bankowe-
go” z lat 30-tych XX w., na którym 
dominują modernistyczne budynki 
dwukondygnacyjne z dachami 
płaskimi, a osiedle to zostało objćte 
ochroną zgodnie z wytycznymi 
konserwatorskimi i ustaleniami 
suikzp, polegającą na utrzymaniu 
gabarytów i charakteru 
przedwojennej zabudowy 

 

30. 25.02.10r. Wiesław Krakowski 1. brak moşliwości rozbudowy 
budynków od strony ogrodu - postulat 
o dopuszczenie takiej rozbudowy, jak  
w pozostałych segmentach  
(ze szczególnych uwzglćdnieniem bud. 
skrajnych) oraz dopuszczenie 
moşliwości realizacji altan i „domków 
ogrodowych” 

dz. ew. nr 56/2  
w obr. 7-05-02 

MN4  nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono  
w czćści nie przyjćto w całości 
wniosku dot. umoşliwienia 
rozbudowy segmentów 
szeregowych od str. ogrodów do 
linii najb. wysunićtej rozbudowy juş 
zrealizowanej, budynki wchodzą w 
skład zabytkowego zespołu 
segmentów szeregowych o 
jednorodnych cechach i stylu arch., 
które wymagają ochrony, w tym 
ograniczenia ich przebudowy i 
rozbudowy, zgodnie z wytycznymi 
konserwatorskimi i ustaleniami 
suikzp, niektóre rozbudowy zostały 
wykonane z naruszeniem 
historycznego układu i formy 
budynków i nie mogą być one 
wyznacznikiem dla zakresu 
moşliwych rozbudów segmentów 
jeszcze nie rozbudowanych 

uwzglćdniono w czćści 
dotyczącej moşliwości 
realizacji altan 
ogrodowych – na 
wybranych terenach,  
w tym na jedn. teren. 
MN4 

31. 26.02.10r. Tomasz i Marek 
Krakowski 

1. brak moşliwości rozbudowy 
budynków od strony ogrodu - postulat 
o dopuszczenie takiej rozbudowy, jak 
w pozostałych segmentach (ze 
szczególnych uwzglćdnieniem bud. 
skrajnych) oraz dopuszczenie 
moşliwości realizacji altan i „domków 
ogrodowych” 

dz. ew. nr 56/1  
w obr. 7-05-02 

MN4  nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono  
w czćści dot. umoşliwienia 
rozbudowy segmentów 
szeregowych od str. ogrodów do 
linii najb. wysunićtej rozbudowy juş 
zrealizowanej, budynki wchodzą w 
skład zabytkowego zespołu 
segmentów szeregowych o 
jednorodnych cechach i stylu arch., 
które wymagają ochrony, w tym 
ograniczenia ich przebudowy  
i rozbudowy zgodnie z wytycznymi 
konserwatorskimi i ustaleniami 
suikzp, niektóre rozbudowy zostały 
wykonane z naruszeniem 
historycznego układu i formy 
budynków i nie mogą być one 
wyznacznikiem dla zakresu 
moşliwych rozbudów segmentów 
jeszcze nie rozbudowanych 

uwzglćdniono w czćści 
dotyczącej moşliwości 
realizacji altan 
ogrodowych – na 
wybranych terenach, w 
tym na jedn. teren. MN4 

32. 26.02.10r. Marzena Konowrocka 1. postulat o dopuszczenie w planie 
rozbudowy i nadbudowy (do wys. 
zabudowy sąsiedniej) budynku mieszk. 
jednorodzinnego na ter. osiedla 
wielorodzinnego 

dz. ew. nr 23  
z obr. 7-05-06 

MW3  nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono  
w czćści dotyczącej dopuszczenia 
rozbudowy budynku jednorodz. 
Skalbmierska 8A przez powićksze-
nie jego rzutu oraz nadbudowy do 
wysokości otaczających budynków 
wielorodz., w całym kwartale 
zabudowy stanowiącym 
kompozycyjnie zamknićtą całość 
(czćść osiedla Bielany I) nie 
przewiduje sić moşliwości 
dogćszczeń i rozbudowy poprzez 
powićkszenie pow. zabudowy 
budynków 

uwzglćdniono w czćści 
dotyczącej moşliwości 
nadbudowy do pełnych 
3 kond. w sytuacji 
przebudowy na funkcje 
usługową i realizacji 
garaşu podziemnego 

33. 25.02.10r. Aleksandra 
Granatowicz-Młyniec 
oraz Marek Młyniec 

1. postulat o dopuszczenie wysokości 
zabudowy do 11,7m i 3 kondygnacji 
nadziemnych (uzasadnienie: obecnie 
pow. uşytkowa na 3 kondygnacjach) 

dz. ew. nr 40  
z obr. 7-05-09 

MNM37  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
budynek znajduje sić na terenie 
zabytkowego „Osiedla Bankowe-
go” z lat 30-tych XX w., na którym 
dominują modernistyczne budynki 
dwukondygnacyjne z dachami 
płaskimi, a osiedle to zostało objćte 
ochroną zgodnie z wytycznymi 
konserwatorskimi i ustaleniami 
suikzp, polegającą na utrzymaniu 
gabarytów i charakteru 
przedwojennej zabudowy 

 

34. 25.02.10r. Przedsićbiorstwo 
„TYNKBUD-1”  
Sp. z o.o. 
ul. Batalionu  
Włochy 14, 
 02-482 W-wa 

1. postulat o dostosowanie zapisów 
planu do potrzeb planowanej budowy 
bud. mieszk. wielor. przy  
ul. Kasprowicza 59 wg decyzji o war. 
zab. Nr 94/05 z dn. 31.08.2005r., w tym 
wniosek o: wydzielenie nieruchom. 
jako odrćbnej jedn. teren., dopuszcze-
nie bud. do 16 lokali mieszkalnych, 
wprowadzenie nieprzekraczalnej linii 
zabudowy w miejsce obowiązującej, 
zmniejszenie min. wsk. pow. biol. 
czynnej z 60% na 25%, wyłączenie 
nieruchomości spod ochrony 
konserwatorskiej oraz o dopuszczenie 
realizacji nowych zjazdów  
z ul. Kasprowicza 

dz. ew. nr 65, 66, 67 
i 136 z obr. 7-05-03 

MNM10  nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono  
w czćści po czćściowym 
uwzglćdnieniu uwagi polegającym 
na dopuszczeniu nowej zabudowy 
na wym. działkach w postaci 
dobudowy nowego elementu do 
budynku wielorodz. o ilości lokali 
wićcej niş 5, przy ul. Kasprowicza 
59, ale o ściśle określonej 
(ograniczonej) wielkości, formie i 
stylu dostosowanych do otoczenia 
uznano za niezasadne: 

1) przyjćcie proponowanych 
wićkszych gabarytów tej dobudowy 
i cofnićcie linii zabudowy w 
stosunku do istniejącej - jako zbyt 
raşąco niedostosowanych do 
otaczającej zabudowy 
2) wydzielenie w/w działek jako 
odrćbnej jednostki terenowej MW 
i wyłączenie z całości terenu 
objćtego ochroną konserwatorską - 
gdyş posesja ta stanowi tylko 
enklawć w ukształtowanym 
historycznie zespole architektonicz-
no-urbanistycznym i podkreślanie 
jej odrćbności nie byłoby celowe, a 
i tak nie wiązałoby sić ze zmianami 
w ustaleniach szczegółowych; 
w konsekwencji uznano za 
niemoşliwe do uhonorowania w 
planie ustaleń decyzji o war. 
zabudowy z 2005r. 

uwzglćdniono czćściowo 
poprzez dopuszczenie 
dobudowy do budynku 
wielorodz. przy ul. 
Kasprowicza 59, której 
linie ścian bćdą 
przedłuşeniem ścian 
istniejących, a forma i 
styl architektoniczny 
bćdą uzupełnieniem 
formy i stylu 
istniejącego budynku, 
nadającym jego 
frontowej elewacji cechy 
symetrii 

35. 25.02.10r. Przedsićbiorstwo 
„TYNKBUD-1”  
Sp. z o.o.  
ul. Batalionu  
Włochy 14,  
02-482 W-wa 

1. postulat o tej samej treści jak  
w uwadze nr 42 

dz. ew. nr 65, 66, 67 
i 136 z obr. 7-05-03 

MNM10  nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono  
w czćści - jw. 

 

uwzglćdniono czćściowo 
poprzez dopuszczenie 
dobudowy do budynku 
wielorodz. przy  
ul. Kasprowicza 59, 
której linie ścian bćdą 
przedłuşeniem ścian 
istniejących, a forma  
i styl architektoniczny 
bćdą uzupełnieniem 
formy i stylu 
istniejącego budynku, 
nadającym jego 
frontowej elewacji cechy 
symetrii 

 
 
 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 208 – 48932 – Poz. 6597 
 

36. 26.02.10r. Beiten Bukhardt  
P. Daszkowski  
Sp. Komandyt. 
pełnomocnik 
Tomasza Chenczke 
i Danuty  
Raczkiewicz-Chenczke 

1. şądanie, aby budynek przy  
Pl. Konfederacji 70 nie był w planie 
uznawany za zabytek (brak opinii 
biegłego, materiału dowodowego, 
uznaniowość, bezprawne, bo nie na 
mocy şadnej ustawy, ograniczenia 
prawa własności, naruszenie 
Konstytucji RP 

dz. ew. nr 92  
z obr. 7-05-03 

MNM9  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 

budynek jest wpisany do wykazu 
zabytków nieruchomych i tylko 
Konserwator Zabytków moşe ten 
wpis skreślić; plan objął ochroną 
obiekty figurujące w tym spisie, 
tworzące zabytkowy układ 
urbanistyczny, wnioskowane do 
ochrony w wytycznych 
konserwatorskich do planu; 
ochrona ta jest ustanowiona na 
podstawie ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami 
(art. 7 i art. 18) 

 

2. postulat dot. nie obejmowania 
ochroną funkcji budynków 
zabytkowych (dot. § 7 ust. 4 pkt 1) 

 nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
funkcja budynku ma wpływ na jego 
charakter i sposób uşytkowania, 
wićc nie jest to bez znaczenia, gdy 
chodzi o ochronć substancji uznaną 
za zabytkową, to ustalenie ogólne 
jest doprecyzowane w ustaleniach 
szczegółowych i nie oznacza zakazu 
zmiany profilu istniejących usług. 

 

3. sprzeciw wobec ustalonego zakazu 
rozbudowy budynku, w tym poprzez 
ustalenie nieprzekraczalnej linii 
zabudowy oraz sugestia doprecyzowa-
nia, şe zakaz rozbudowy nie obejmuje 
działań w podziemnych czćściach 
budynków 

 nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono  
w czćści nie uznano sprzeciwu 
wobec zakazu rozbudowy 
budynku(poza dopisaniem, şe zakaz 
ten nie obejmuje działań w 
podziemnych czćściach budynków), 
poniewaş na tym głównie polega 
ustanowiona ochrona konserwa-
torska budynku, o której mowa  
w pkt 1 

uwzglćdniono w czćści 
dotyczącej doprecyzo-
wania, şe zakaz ten nie 
obejmuje działań  
w podziemnych 
czćściach budynków 

4. zakazy: zmiany układu otworów 
okiennych, zmiany kompozycji całej 
elewacji oraz zmiany kompozycji dachu 
powinny być wykreślone, jako zbyt 
rygorystyczne 

 nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
układ otworów, kompozycja 
elewacji i kształt dachu są istotnymi 
cechami budynku składającymi sić 
na jego styl i charakter i jako takie 
powinny podlegać ochronie  
w budynkach uznanych za 
zabytkowe 

 

5. postulat, aby znieść zakaz realizacji 
wolnostojących i przybudow. 
budynków gospodarczych i gara- 
şowych oraz nieprzekraczalną linić 
zabudowy 

 nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
w kwartale, w którym znajduje sić 
budynek, przedmiotem ochrony 
jest równieş układ działek i sposób 
ich zagospodarowania, nowe 
budynki gosp. i garaşowe byłyby  
z tym w kolizji, naleşy dodać, şe na 
działce nr 92 istnieje juş budynek 
gospod - garaşowy o pow. 
zabud.ok.45m2, budynek 
mieszkalny objćty ochroną jest 
chroniony równieş od strony 
ogrodu (zwłaszcza bud. naroşny), 
wićc linia zabudowy od ogrodu jest 
potrzebna 

 

37. 26.02.10r. Małgorzata 
Kozłowska-Szoplik 

1. postulat o dopuszczenie wysokości 
zabudowy do 11 m i 3 kondygnacji 
nadziemnych (uzasadnienie: budynki 
sąsiednie na tym odc. ul. Zuga juş 
przebudowano); dodatkowo wyraşona 
pretensja dot. braku powiadomienia o 
wyłoşeniu 

dz. ew. nr 80 
z obr. 7-05-09 

MNM39  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
budynek znajduje sić na terenie 
zabytkowego „Osiedla Bankowe-
go” z lat 30-tych XX w., na którym 
dominują modernistyczne budynki 
dwukondygnacyjne z dachami 
płaskimi, a osiedle to zostało objćte 
ochroną zgodnie z wytycznymi 
konserwatorskimi i ustaleniami 
suikzp, polegającą na utrzymaniu 
gabarytów i charakteru 
przedwojennej zabudowy, forma 
powiadomienia mieszkańców o 
wyłoşeniu projektu planu do 
wglądu publicznego i zbieraniu 
uwag była zgodna z art. 17 pkt 10 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym 

 

38. 01.03.10r. Andrzej Morkosiński 1. postulat o dopuszczenie rozbudowy 
od strony ogrodu jak w pozostałych 
segmentach, szczególnie Nr 77/79 

dz. ew. nr 80  
z obr. 7-05-02  

w zespole działek 
nr 73-80 

MN4  nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono  
w czćści nie przyjćto w całości 
wniosku dot. umoşliwienia 
rozbudowy segmentów 
szeregowych od str. ogrodów  
do linii najbardziej wysunićtej 
rozbudowy juş zrealizowanej, 
budynki wchodzą w skład 
zabytkowego zespołu segmentów 
szeregowych o jednorodnych 
cechach i stylu arch., które 
wymagają ochrony, w tym 
ograniczenia ich przebudowy 
i rozbudowy zgodnie z wytycznymi 
konserwatorskimi i ustaleniami 
suikzp, niektóre rozbudowy zostały 
wykonane z naruszeniem 
historycznego układu i formy 
budynków i nie mogą być one 
wyznacznikiem dla zakresu 
moşliwych rozbudów segmentów 
jeszcze nie rozbudowanych. 

uwzglćdniono czćściowo 
poprzez dopuszczenie 
parterowej rozbudowy 
do ogrodu do linii 
rozbudowy dokonanej w 
bud. Nr 75 na dz. ew. 74 

39. 02.03.10r. J. Kordzińska-
Nawrocka 

1. prośba o uwzglćdnienie w planie 
aktualnego stanu zagospodarowania 
działki (fakt rozbudowy budynku, 
istnienia facjaty frontowej i bud. 
gospodarczego) 

dz. ew. nr 74  
z obr. 7-05-02 

MN4  nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono  
w czćści nie przyjćto w całości 
wniosku dot. umoşliwienia 
rozbudowy segmentów 
szeregowych od str. ogrodów do 
linii najbardziej wysunićtej 
rozbudowy juş zrealizowanej, 
budynki wchodzą w skład 
zabytkowego zespołu segmentów 
szeregowych o jednorodnych 
cechach i stylu arch., które 
wymagają ochrony, w tym 
ograniczenia ich przebudowy 
i rozbudowy zgodnie z wytycznymi 
konserwatorskimi i ustaleniami 
suikzp, niektóre rozbudowy zostały 
wykonane z naruszeniem 
historycznego układu i formy 
budynków i nie mogą być one 
wyznacznikiem dla zakresu 
moşliwych rozbudów segmentów 
jeszcze nie rozbudowanych. 

uwzglćdniono 
czćściowo. poprzez 
korektć linii zabudowy 
wg dokonanej 
rozbudowy oraz poprzez 
rozszerzenie ogólnych 
ustaleń planu w celu 
umoşliwienia 
zachowania, remontu i 
przebudowy istniejących 
budynków usytuowa-
nych niezgodnie z 
ustaleniami planu 

40. 02.03.10r. Janusz Maciejowski 1. postulat o zachowanie obecnej 
funkcji budynku garaşowo-
gospodarczego w głćbi działki oraz 
jego przebudowć w nawiązaniu do 
hist. otoczenia na potrzeby uzyskania 
poddasza uşytkowego 

dz. ew. nr 59  
z obr. 7-05-02 

MN4  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
istniejący budynek gosp.-.garaşowy 
nie ma nic wspólnego z 
dopuszczalnym przeznaczeniem 
towarzyszącym, jeśli jego funkcja 
pozostaje bez zmian, wprowadze-
nie innej funkcji bądŝ nadbudowa 
poddasza uşytkowego byłyby juş 
sprzeczne z zasadami ustalonymi 
dla całej jednostki terenowej 
(obejmującej zespół podlegający 
ochronie konserwatorskiej),  
w których nie przewiduje sić w 
ogóle budynków gosp-garaşowych 
ani nowych innej funkcji niş 
mieszkaniowa 
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   2. postulaty dot. zasad realizacji facjat 
od frontu (wićcej typów rozwiązań)  
i ogrodu (podniesienie kalenicy) 

   nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
budynki wchodzą w skład 
zabytkowego zespołu segmentów 
szeregowych o jednorodnych 
cechach i stylu arch., które 
wymagają ochrony, w tym 
ograniczenia ich przebudowy 
i rozbudowy zgodnie z wytycznymi 
konserwatorskimi i ustaleniami 
suikzp, niektóre rozbudowy zostały 
wykonane z naruszeniem 
historycznego układu i formy 
budynków i nie mogą być one 
wyznacznikiem dla zakresu 
moşliwych rozbudów segmentów 
jeszcze nierozbudowanych 

 

   3. postulat dot. moşliwości budowy 
oraz remontu budynków gosp. i garaş. 

   nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono 
w czćści poza rozszerzeniem zapisu 
ogólnego dotyczącego moşliwości 
zachowania, remontu i przebudowy 
istniejących budynków 
usytuowanych niezgodnie 
z ustaleniami planu, nie 
uwzglćdniono postulatu 
dopuszczenia rozbudowy takich 
budynków oraz budowy nowych, 
co byłoby sprzeczne z zasadami 
ustalonymi dla całej jednostki 
terenowej (obejmującej zespół 
podlegający ochronie konserwator-
skiej), w których ze wzglćdu na 
ochronć historycznego układu  
i charakteru nie przewiduje sić  
w ogóle budynków gospodarczo-
garaşowych ani w ogóle nowych 
budynków 

uwzglćdniono 
czćściowo, poprzez 
rozszerzenie ogólnych 
ustaleń planu w celu 
umoşliwienia 
zachowania, remontu i 
przebudowy istniejących 
budynków usytuowa-
nych niezgodnie z 
ustaleniami planu 

4. postulat o zachowanie obecnej 
funkcji budynku oraz jego przebudowć 
w nawiązaniu do hist. otoczenia na 
potrzeby uzyskania poddasza 
uşytkowego 

dz. ew. nr 54/2 
z obr. 7-05-02 

UZ4 – 
towarzyszący 

budynek 
garaşowo- 

gospodarczy, 
tworzący jedną 
bryłć z bud. na 

działce nr ew. 59 
(dzierşawa) 

 nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono  
w czćści istniejący budynek gosp.-
garaşowy nie ma nic wspólnego z 
dopuszczalnym przeznaczeniem 
towarzyszącym, jeśli jego funkcja 
pozostaje bez zmian, wprowadze-
nie innej funkcji bądŝ nadbudowa 
poddasza uşytkowego byłyby juş 
sprzeczne z zasadami ustalonymi 
dla całej jednostki terenowej 
(obejmującej zespół podlegający 
ochronie konserwatorskiej),  
w których ze wzglćdu na ochronć 
historycznego układu i charakteru 
nie przewiduje sić w ogóle 
budynków gospod.-garaşowych ani 
w ogóle nowych budynków, ani 
şadnych funkcji towarzyszących 

uwzglćdniono w czćści 
dot. wyłącznie 
umoşliwienia 
zachowania, 
przebudowy i remontu 
budynku 

41. 

 

26.02.2010 Stanisław Irek 1. postulat o dopuszczenie biurowych 
usług nieuciąşliwych jako przeznacze-
nia towarzyszącego 

dz. ew. nr 58  
z obr. 7-05-02 

MN4  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
istniejący budynek gosp.-garaşowy 
nie ma nic wspólnego  
z dopuszczalnym przeznaczeniem 
towarzyszącym, jeśli jego funkcja 
pozostaje bez zmian, wprowadze-
nie innej funkcji bądŝ nadbudowa 
poddasza uşytkowego byłyby juş 
sprzeczne z zasadami ustalonymi 
dla całej jednostki tereno-
wej(obejmującej zespół 
podlegający ochronie konserwator-
skiej), w których nie przewiduje sić 
w ogóle budynków gosp.-
garaşowych ani nowych innej 
funkcji niş mieszkaniowa 

 

2. postulaty dot. zasad realizacji facjat 
od frontu (wićcej typów rozwiązań)  
i ogrodu (podniesienie kalenicy) 

 nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
budynki wchodzą w skład 
zabytkowego zespołu segmentów 
szeregowych o jednorodnych 
cechach i stylu arch., które 
wymagają ochrony, w tym 
ograniczenia ich przebudowy i 
rozbudowy zgodnie z wytycznymi 
konserwatorskimi i ustaleniami 
suikzp, niektóre rozbudowy zostały 
wykonane z naruszeniem 
historycznego układu i formy 
budynków i nie mogą być one 
wyznacznikiem dla zakresu 
moşliwych rozbudów segmentów 
jeszcze nie rozbudowanych 

uwzglćdniono 
czćściowo, poprzez 
rozszerzenie ogólnych 
ustaleń planu w celu 
umoşliwienia 
zachowania, remontu i 
przebudowy istniejących 
budynków usytuowa-
nych niezgodnie z 
ustaleniami planu 

3. postulat dot. moşliwości budowy  
i przebudowy budynków gosp. i garaş. 

 nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono  
w czćści dot. postulatu 
dopuszczenia rozbudowy takich 
budynków oraz budowy nowych, 
co byłoby sprzeczne z zasadami 
ustalonymi dla całej jednostki 
terenowej (obejmującej zespół 
podlegający ochronie konserwator-
skiej), w których ze wzglćdu na 
ochronć historycznego układu i 
charakteru nie przewiduje sić w 
ogóle budynków gosp.-garaşowych 
ani w ogóle nowych budynków 

4. postulat o zachowanie obecnej 
funkcji budynku w nawiązaniu do hist. 
otoczenia 

dz. ew. nr 54/2 i 81 
z obr. 7-05-02 

UZ4 – 
towarzyszący 

budynek 
garaşowo- 

gospodarczy, 
tworzący jedną 
bryłć z bud. na 

działce nr ew. 58 
(dzierşawa) 

 nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono  
w czćści istniejący budynek gosp.-
garaşowy nie ma nic wspólnego z 
dopuszczalnym przeznaczeniem 
towarzyszącym, jeśli jego funkcja 
pozostaje bez zmian, wprowadze-
nie innej funkcji bądŝ nadbudowa 
poddasza uşytkowego byłyby juş 
sprzeczne z zasadami ustalonymi 
dla całej jednostki terenowej 
(obejmującej zespół podlegający 
ochronie konserwatorskiej),  
w których ze wzglćdu na ochronć 
historycznego układu i charakteru 
nie przewiduje sić w ogóle 
budynków gosp.-garaşowych ani  
w ogóle nowych budynków, ani 
şadnych funkcji towarzyszących 

uwzglćdniono w czćści 
dot. wyłącznie 
umoşliwienia 
zachowania, 
przebudowy i remontu 
budynku 

42. 26.02.10r. Bogusława i Michaela 
Traitler 

1. prośba o zniesienie ochrony 
konserwatorskiej budynku 

dz. ew. nr 52  
z obr. 7-05-04 

MNM29  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
budynek na działce nr ewid. 52 
z obr. 7-05-04 nie jest objćty 
ochroną ustaloną w planie 

 

2. zmiana wsk. pow. zabudowanej na 
40-50% określonego w § 121, ewent. 
tylko dla mniejszych (do 500m2) działek 
na w/w terenie 

 nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono  
w czćści dalsze podwyşszanie tego 
wskaŝnika mogłoby prowadzić do 
zmiany dotychczas. charakteru 
zagospodarowania tych terenów, 
którego podst. wyznacznikiem jest 
wolnostojący budynek 1-3 rodzinny 
(willa) w otoczeniu ogrodowym,  
a który zgodnie z wytycznymi 
konserwatorskimi naleşy zachować 
przez zapisy planu 

uwzglćdniono w czćści 
dotyczącej korekty wsk. 
pow. zabudowanej na 
40% - dla działek 
mniejszych niş 500 m2 

3. zmiana innych parametrów 
zabudowy: wsk. pow. biol. czynnej  
w przedziale 25-40%, wysokość 
budynków do 10m i 3 kond. nadz.  
oraz dopuszczenie budowy  
w odległości 3m od bocznych i tylnych 
granic działki 

 nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono  
w czćści dotyczącej wysokości i 
ilości kondygnacji oraz realizacji 
zabudowy w odległości 3m od 
granic działki, dla całej jednostki 
terenowej przyjćto w planie 
określone nieprzekraczalne 
parametry zabudowy i zagospoda-
rowania terenu, umoşliwiające 
zachowanie charakteru tego 
zespołu zgodnie z wytycznymi 
konserwatorskimi i ustaleniami 
suikzp; brak uzasadnienia dla 

uwzglćdniono w czćści 
dotyczącej pow. biol. 
czynnej – 35% 
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indywidualnego przekraczania tych 
parametrów, w suikzp podano 
wysokość zabudowy jako wielkość 
uśrednioną do uszczegółowienia w 
miejscowych planach (tekst 
studium XIII.A.2. str. 114) 

43. 26.02.10r. Joanna Sokół -Supel 1. postulat dot. połączenia jednostek 
MNM26, MN9, MNM27 w jedną typu 
MNM 

nieruchomości przy 
ul. Grćbałowskiej 

MNM26, MN9, 
MNM27 

 nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
budynki na terenie jednostki MN9 
stanowią wzglćdnie dobrze 
zachowany zespół z lat 30 XX w.,  
a wićc dla tego zespołu warunki i 
wymagania muszą być inne niş dla 
póŝniejszych, okolicznych 
budynków w jednostkach MNM 26 
i 27 

 

44. 26.02.10r. Joanna Şabińska 1. protest przeciwko objćciu w planie 
ochroną terenu jednostki MW 41 oraz 
ustalonemu zakazowi nadbudowy 
budynku przy ul. Lisowskiej 29 

budynek przy  
ul. Fontany (adres 
ul. Lisowska 29) 

MW41  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
1) nieporozumienie co do ustalonej 
ochrony: w jednostce MW41 tylko 
budynek wzdłuş ul. Şeromskiego 
znajduje sić w spisie zabytków 
nieruchomych i zgodnie z 
wytycznymi konserwatorskimi 
został objćty ochroną jako bud. 
wielorodzinny z przełomu lat 20 
i 30 XX 

2) w şadnym z budynków w tej 
jednostce, w tym zwłaszcza w 
budynku przy ul. Lisowskiej 29, nie 
ma praktycznie warunków do 
indywidualnej nadbudowy – 
zachowując warunki ładu 
przestrzennego i ujednolicenia 
zabudowy, w przypadku 
nadbudowy tego budynku 
naleşałoby przekształcić i 
przebudować róşne pomieszczania 
na długości ponad 100m 

 

44. 26.02.10r. SISKOM  
Stowarzyszenie 
Integracji Społecznej 
Komunikacji,  
ul. Mroczna 5/23, 
01-456 W-wa 

1. wniosek o zamieszczenie w planie 
informacji o moşliwości realizacji linii 
tramwajowej w ul. Reymonta, dalej  
ul. Kasprowicza w kierunku st. metra 
Wawrzyszew ( nie ustalonej w suikzp) 

ul. Reymonta-
Kasprowicza 

poza obszarem 
planu 

 nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
ul. Reymonta oraz ewentualna 
pćtla tramwajowa znajduje sić poza 
obszarem planu, ponadto 
wnioskowana informacja nie była 
ani konsultowana ani uzgadniana  
w trakcie procedury sporządzania 
planu, jako informacja, nie miałaby 
şadnej mocy prawnej 

 

45. 26.02.10r. Sławomir Lisiecki 
reprezentujący 15 
wnioskodawców 

1. postulat dot. rezygnacji z 
wyodrćbniania jednostek MN 8 i MN 9 
jako obszarów szczególnej ochrony 
konserwatorskiej 

nieruchomości przy 
ulicach: 

Grćbałowskiej, 
Barcickiej  

i Szaflarskiej 

MN8 i MN9  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 

w jednostkach MN 8 i MN9 w 
odróşnieniu od innych terenów 
zachowały sić we wzglćdnie 
dobrym stanie dwa zespoły 
budynków z wystawy Tani Dom 
Własny z lat 30 XX w., zbudowane 
dla Spółdzielni ”Związkowiec” ( 
działki z budynkami drewnopo-
chodnymi i z otoczeniem), zgodnie 
z wytycznymi konserwatorskimi do 
planu zostały one zakwalifikowane 
do szczególnej ochrony 

 

2. postulat dot. połączenia jednostek 
MNM i MN w jeden typ MNM 

nieruchomości przy 
ulicach: 

Grćbałowskiej, 
Barcickiej  

i Szaflarskiej 

MN8 i MN9  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
jest istotna róşnica mićdzy 
typowymi budynkami jednorodz. 
(1-2 lokale) a budynkami, z których 
wiele ma 3-5 lokali mieszk. (czyli 
zaliczanych juş do bud. 
wielorodzinnych), w związku z tym 
zapisy planu trzeba róşnicować:  
w jednostkach MN 8 i MN 9 -  
w odróşnieniu od innych terenów - 
zachowały sić we wzglćdnie 
dobrym stanie dwa zespoły 
budynków z wystawy Tani Dom 
Własny z lat 30 XX w., zbudowane 
dla Spółdzielni ”Związkowiec” - 
zgodnie z wytycznymi konserwa-
torskimi te dwa zespoły zostały 
zakwalifikowane do szczególnej 
ochrony 

 

3. postulat dot. ustalenia linii 
zabudowy równolegle do ulic 

 nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
nierównoległa linia zabudowy 
zapewnia nawiązanie do 
istniejącego (historycznego) układu 
budynków na działkach - tylko w 
jednostkach MN 8 i MN 9 jest to 
jeszcze moşliwe 

 

4. postulat dot. usunićcia nieprzekra-
czalnej linii zabudowy od strony 
ogrodów lub jej przesunićcia w głąb 
działek o 5m 

nieruchomości przy 
ul. Grćbałowskiej 

MN9  nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono 
w czćści linić zabudowy od strony 
ogrodów przesunićto w głąb 
działek tylko o 3m - a nie o 5m, jak 
w uwadze, ze wzglćdu na to, aby 
układ budynków na działce w miarć 
moşności nawiązywał do układu 
istniejącego (historycznego) 

uwzglćdniono czćściowo 
poprzez przesunićcie linii 
o 3 m 

5. postulat dot. zmiany wsk. pow. 
zabudowanej na 40% 

nieruchomości przy 
ulicach: 

Grćbałowskiej, 
Barcickiej  

i Szaflarskiej 

 

MN8 i MN9  nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono  
w czćści priorytetowy dla tych 
jednostek warunek zachowania 
charakteru i intensywności 
zabudowy zblişonych do stanu 
dotychczasowego nie pozwala na 
podwyşszenie max wskaŝnika 
powierzchni zabudowanej do 40%. 
Uznano tylko za moşliwe – jako 
czćściowe uwzglćdnienie uwagi- 
podniesienie tego wskaŝnika z 25% 
do 30% dla jednostki MN8 (w 
jednostce MN9 pozostaje 30%) 

uwzglćdniono czćściowo 
poprzez ustalenie 30% 
dla MN8 

6. postulat dot. doprecyzowania 
zapisów dot. obowiązku zachowania 
istniejącego układu zabudowy oraz 
zmiany ustaleń dot. odległości od 
bocznych granic dz. z 4m na 3m 

 nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
uznaje sić, şe kwestionowane 
przepisy w sposób dostateczny 
określają warunki zabudowy, 
odległość 4 m od bocznych granic 
działek zapewnia, şe nie bćdzie tzw. 
ślepych ścian, 

 

7. postulat zniesienia zakazu realizacji 
budynków garaşowych i gospodar-
czych 

 nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono  
w czćści dopuściwszy realizacje 
garaşy pozostawiono zakaz budowy 
budynków gospodarczych, zgodnie 
z wyjaśnieniem zawartym w pkt 1, 
jednostki MN 8 i MN 9 są objćte 
szczególną ochroną konserwator-
ską i budowa nowych budynków 
gospodarczych groziłaby 
naruszeniem walorów chronionych, 

uwzglćdniono 
czćściowo, poprzez 
dopuszczenie realizacji 
garaşy 

8. postulat dot. wprowadzenia zakazu 
scalania i podziałów działek 
budowlanych 

 nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
postulowany zakaz łączenia (nie 
„scalania”) i podziałów działek –  
w brzmieniu doprecyzowanym – 
istnieje juş w przepisach planu, 
natomiast potrzeba uruchomienia 
procedury scalania i podziałów 
nieruchomości, zgodnie z ustawą o 
gospodarce nieruchomościami, 
praktycznie nie istnieje na obszarze 
St. Bielanach 

 

9. postulat dot. uściślenia ustalonych 
kątów nachylenia dachów płaskich – 
sugerowany kąt do 20 stopni 

 nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono  
w czćści uściślenie w przepisach 
planu (w par.2) dopuszczalnego 
kąta nachylenia dachów płaskich 
nastąpiło, ale na max. 150, a nie –
jak w uwadze -200 

uwzglćdniono w czćści 
dot. uściślenia 
ustalanego kąta 
nachylenia dachu 
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   10. postulat dot. zniesienia zakazu 
budowy nowych budynków 
mieszkalnych 

   nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 

cel uwagi nie jest jasny – w świetle 
wyjaśnienia dot. pkt 8 –utrzymanie 
jednoznacznego przepisu 
obejmującego zakaz budowy 
nowych budynków mieszk. z 
jednoczesnym dopuszczeniem 
wyłącznie wymiany budynków 
istniejących nie powinno budzić 
wątpliwości 

 

46. 26.02.10r. Julita Peda-Cichocka 1. postulat dot. objćcia ochroną 
zachowanych budynków Spółdzielni 
„Związkowiec” wg proj. arch. r. Millera 
oraz dot. wprowadzenia ustaleń 
uniemoşliwiających realizacjć 
budynków wielomieszkaniowych  
w miejsce wyşej wymienionych 

nieruchomości przy 
ulicach: 

Grćbałowskiej, 
Karskiej,  

Zuga Szafarskiej 
i Barcickiej 

MNM 
23,24,26,28, 29,30 

MN 8,9 
MW27 

 nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
istniejące juş w planie przepisy 
zapewniają dostateczną ochronć 
zabytkowych zespołów budynków 
oraz uniemoşliwiają ich wymianć 
na budynki wielomieszkaniowe; 
zapisy te sporządzono na 
podstawie wytycznych 
konserwatorskich do planu 

 

47. 25.02.10r. Izabela Budyta  
Biuro Gospodarki 
Nieruchomościami 

1. wnosi o bezwzglćdne utrzymanie  
w planie postanowień dec. o war.  
Nr 13/09 z dnia 9.02.2009r. oraz  
nr 234/BIE/09 z dnia 10.09.2009r. 

nieruchomość przy 
ul. Duracza dz. ew. 
nr. 37 z obr. 7-05-10 

UU4  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
utrzymanie zapisów planu jest 
zasadne z uwagi na uwarunkowa-
nia wynikające z istniejącego 
zagospodarowania i ustaleń obow. 
mpzp Marymont I cz. II (Serek 
Bielański); realizacja na tym terenie 
zabudowy mieszkaniowej moşe 
uniemoşliwić realizacjć inwestycji o 
parametrach zapisanych w 
obowiązującym planie 

 

   2. prośba o wprowadzenie zapisów 
uchylonej dec. o war. Nr 34/09 z dnia 
17.03.2009r. 

nieruchomość przy 
ul. Kasprowicza 14 
dz. ew. nr 120/9 z 

obr. 7-05-09 

UU7  nie uwzglćdniono  nie uwzglćdniono 
ustalenie funkcji usługowej, a nie 
mieszkaniowej, jak w decyzji, miało 
na celu utrzymania funkcji tego 
terenu jako elementu przestrzeni 
publicznej przy stacji metra którą 
od dawna zaakceptowali 
mieszkańcy; wysokość inwestycji 
zaproponowana w decyzji jest 
niemoşliwa do utrzymania z uwagi 
na przepisy szczególne 

 

   3. rozwaşenie moşliwości przesunićcia 
wschodniej linii rozgr. Al. Zjednoczenia 
do pół-zach. granicy dz. ew. nr 85/3  
z obr. 7-05-08 

Al. Zjednoczenia 5b KD-L  nie uwzglćdniono 
w czćści 

 nie uwzglćdniono  
w czćści - w uwadze postuluje sić o 
przesunićcie linii rozgraniczającej 
aş do zewnćtrznych (zachodniej i 
północnej) granic geodezyjnych 
działki – jest to propozycja 
wykroczenia nową zabudową poza 
linie inwestycji realizowanej 
obecnie na sąsiedniej działce, co 
jest niezasadne, poniewaş linie 
zarówno realizowanej obecnie, jaki 
i planowanej zabudowy powinny 
być ujednolicone, tj. powinny 
przebiegać w sposób przyjćty  
w uwzglćdnionej czćści uwagi 

uwzglćdniono czćściowo 
poprzez przesunićcie linii 
zab. i linii rozgr. od  
al. Zjednoczenia i ul. 
Kasprowicza - zgodnie  
z liniami inwestycji 
realizowanej obecnie na 
sąsiedniej działce 

Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy: 
Ligia Krajewska 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XCIV/2817/2010 

Rady Miasta Stołecznego Warszawy 
z dnia 9 listopada 2010r. 

 
Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  

naleşących do zadań własnych m.st. Warszawy oraz zasad ich finansowania  
zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 
I. Sposób realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru Sta-
rych Bielan inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych m.st. War-
szawy: 

Podstawą prawną realizacji zadań własnych Miasta, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego są zapisy: 

- Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku (uchwała nr LXII/1789/2005 Rady Mia-
sta Stołecznego Warszawy z dnia 24 listopada 2005r.) 

Cel operacyjny 1.6. Zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przemieszczania sić w mieście osób i to-
warów 

Program 1.6.1. Rozwój systemu drogowego m.st. Warszawy 

Zadanie 1.6.1.4. Budowa i modernizacja pozostałych dróg oraz 

Program 1.6.5. Stworzenie warunków do bezpiecznego korzystania z rowerów 

Zadanie 1.6.5.1. Rozwój infrastruktury systemu rowerowego - budowa spójnej sieci dróg rowero-
wych. 

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy, w którym 
dominująca czćść obszaru objćtego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest 
przeznaczona pod funkcjć mieszkaniową (M2 -tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i Ml - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej). 
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Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej mogą być realizowane przez miejskie jednostki organiza-
cyjne oraz inne przedsićbiorstwa (spółki) realizujące ww. zadania. 

II. Zasady finansowania zadań naleşących do zadań własnych m. st. Warszawy: 

Projektowane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej oszacowano w prognozie skutków 
finansowych uchwalenia planu miejscowego na kwotć rzćdu pół miliona zł, w tym orientacyjnie: 

- wykup gruntów pod poszerzenie dróg – 16 000zł; 

- koszt realizacji inwestycji drogowych – 39 100zł; 

- koszt realizacji ścieşek rowerowych – 385 700zł. Powyşsze koszty powinny być aktualizowane i 
uszczegóławiane na podstawie konkretnych rozwiązań technicznych (studiów wykonalności, projek-
tów koncepcyjnych, budowlanych). 

Kaşdorazowo, przy modernizacji, przebudowie lub budowie ulicy naleşy uwzglćdnić remonty lub rozbu-
dowć sieci infrastruktury technicznej. 

Realizacja planu nie spowoduje istotnych wpływów do budşetu miasta z tytułu pobrania opłaty plani-
stycznej, opłaty adiacenckiej i podatków od nieruchomości. Chociaş w planie zapisano stawkć opłaty 
planistycznej w wysokości 30% od wzrostu wartości nieruchomości, to udowodnienie, şe na działce na 
obszarze planu nastąpił wzrost wartości spowodowany uchwaleniem planu i zasadne jest pobranie ta-
kiej opłaty, nie bćdzie moşliwe. Na obszarze planu nie ma kwestii ani nowych ulic, ani nowych sieci bądŝ 
urządzeń infrastruktury technicznej, a ewentualna modernizacja istniejących ulic lub rozbudowa istnieją-
cych sieci nie bćdzie skutkiem uchwalenia planu. Dochód Miasta z opłaty adiacenckiej równieş zatem nie 
wystąpi. Podobnie, na obszarze Starych Bielan moşliwy przyrost powierzchni uşytkowej nie wynika z 
uchwalenia planu, a wićc nie ma podstaw do uwzglćdniania w prognozie zwićkszonych zysków z podat-
ków od nieruchomości. 

Koszty i spodziewane dochody stanowiące skutki finansowe uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszary Starych Bielan bćdą mało znaczące dla budşetu m. st. Warszawy. Jest 
to potwierdzenie poglądu wynikającego z doświadczeń praktycznych, şe plany miejscowe dla obszarów 
w pełni zainwestowanych, na których moşliwości istotnych przekształceń zagospodarowania są ograni-
czone, nie stanowią, z tytułu samego ich ustanowienia, jako prawa lokalnego, istotnego obciąşenia fi-
nansowego dla podmiotu uchwalającego plan, ale teş nie stwarzają dla niego szans na istotne material-
ne korzyści. Tzw. koszty realizacji ustaleń planu są w istocie kosztami bieşącej eksploatacji istniejącego 
zainwestowania, ponoszonymi zawsze, niezaleşnie od tego, czy na danym obszarze obowiązuje czy nie 
plan miejscowy. 

Znaczenie i poşytek uchwalonego planu polega głównie na stworzeniu warunków dla podnoszenia 
standardu funkcjonowania obszaru objćtego planem i ogólnej poprawy, jakości şycia mieszkańców 
i uşytkowników tego obszaru. 

 
Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy: 

Ligia Krajewska 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


