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UCHWAŁA Nr XXVI/504/2011 

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

 z dnia 20 pačdziernika 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

terenu „Żoliborza Dziennikarskiego”. 

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 ze zm.1) oraz 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.2), w 
związku z uchwałą nr LXII/1777/2005 Rady m.st. 
Warszawy z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
„Ďoliborza Dziennikarskiego”, uchwałą nr 
LXXXVI/2539/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 
15 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu Ďoliborza Dziennikarskiego oraz 
stwierdzając, ďe plan jest zgodny ze studium 
uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego m. st. Warszawy, uchwalonym 
uchwałą nr LXXXII/2746/2006 Rady m. st. War-
szawy z dnia 10 pačdziernika 2006r., zmienio-
nym uchwałami nr L/1521/2009 z dnia 26 lutego 
2009r., nr LIV/1631/2009 z dnia 28 kwietnia 
2009r., i nr XCII/2689/2010 z dnia 7 pačdziernika 
2010r. - Rada m.st. Warszawy uchwala, co na-
stćpuje: 

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne 

§ 1.1. Uchwala sić miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego terenu „Ďoliborza 
Dziennikarskiego” zwany dalej planem. 

2. Plan obejmuje obszar, którego granice wy-
znaczają:  

1) od północy: południowa granica miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
czćċci rejonu urbanistycznego ZD Marymont 
– „Marymont II czćċć I” zatwierdzonego 
uchwałą nr 779/XXXVI/02 Rady Gminy War-
szawa-Bielany z dnia 9 pačdziernika 2002r. w 
sprawie miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego czćċci rejonu urbani-
stycznego ZD Marymont – „Marymont II 
czćċć I” (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 28, poz. 7445), 
którą wyznacza północna linia rozgraniczają-
ca Trasy Armii Krajowej do styku z północną 
granicą miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obszaru „Pas Nadwiċlaĉ-
ski” zatwierdzonego uchwałą nr 

XXXII/692/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 
24 czerwca 2004r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego ob-
szaru „Pasa Nadwiċlaĉskiego” (Dz. Urz. Woj. 
Maz. Nr 188, poz. 4950); 

2) od wschodu: północna i zachodnia granica 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru „Pas Nadwiċlaĉski” za-
twierdzonego uchwałą nr XXXII/692/2004 
Rady m.st. Warszawy z dnia 24 czerwca 
2004r. w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru „Pasa 
Nadwiċlaĉskiego” (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 188, 
poz. 4950), do północnej granicy miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
czćċci terenu Ďoliborza Historycznego za-
twierdzonego uchwałą nr LXXXII/2738/2006 
Rady Miasta stołecznego Warszawy z dnia  
10 listopada 2006r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 
229, poz. 8494), czćċć północna granicy tego 
planu do południowej pierzei ul. Krasiĉskie-
go; 

3) od południa: południowa pierzeja ul. Z. Kra-
siĉskiego i dalej południowa linia rozgrani-
czająca tej ulicy do wschodniej granicy miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru otoczenia ul. Juliusza 
Słowackiego zatwierdzonego uchwałą nr 
2067/LXXXIII/2002 Rady Gminy Warszawa – 
Centrum z dnia 10 pačdziernika 2002r. w 
sprawie miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru otoczenia  
ul. Juliusza Słowackiego (Dz. Urz. Woj. Maz. 
Nr 284, poz. 7461), którą wyznacza oċ  
ul. Karpiĉskiego i jej przedłuďenie w kierunku 
południowym; 

4)  od zachodu: przedłuďenie osi ul. Karpiĉskie-
go i oċ ul. Karpiĉskiego do północnej linii 
rozgraniczającej ul. Tucholskiej, północna i 
wschodnia linia rozgraniczająca tej ulicy, do 
północnej granicy działki ewidencyjnej nr 
84/1 z obr. 7-01-02, przedłuďenie tej granicy 
do wschodniej linii rozgraniczającej ul. Mic-
kiewicza, wschodnia linia rozgraniczająca  
ul. Mickiewicza do południowej linii rozgrani-
czającej ul. Potockiej, przedłuďenie tej linii do 
wschodniej granicy miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego osiedla 
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„Grossów” zatwierdzonego uchwałą nr 
834/LXVIII/2001 z dnia 4 pačdziernika 2001r. 
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 237, poz. 4386), 
wschodnia granica tego planu do północnej 
linii rozgraniczającej Trasy Armii Krajowej.  

3. Integralną czćċcią planu jest rysunek planu 
sporządzony w skali 1:1000, stanowiący załącz-
nik graficzny nr 1 do uchwały. 

4. Lista uwag wniesionych do planu „Ďolibo-
rza Dziennikarskiego”, obejmująca uwagi nie-
uwzglćdnione przez Prezydenta m. st. Warszawy 
oraz sposób rozpatrzenia tych uwag przez Radć 
m.st. Warszawy stanowi załącznik nr 2 do 
uchwały. 

5. Sposób realizacji zapisanych w planie in-
westycji w zakresie infrastruktury technicznej, 
które naleďą do zadaĉ własnych m. st. Warsza-
wy oraz zasady ich finansowania zgodnie z 
przepisami o finansach publicznych okreċlono w 
załączniku nr 3 do uchwały.  

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

1) planie – naleďy przez to rozumieć ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, o którym mowa w § 1 ni-
niejszej uchwały; 

2) uchwale – naleďy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałć Rady miasta stołecznego War-
szawy; 

3) rysunku planu - naleďy przez to rozumieć 
rysunek planu na kopii mapy zasadniczej w 
skali 1:1000, stanowiący załącznik graficzny 
nr 1 do niniejszej uchwały; 

4) przepisach szczególnych i odrćbnych - na-
leďy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz 
z aktami wykonawczymi; 

5) obszarze planu – naleďy przez to rozumieć 
obszar objćty planem w granicach opisa-
nych w § 1 ust. 2, przedstawionych na ry-
sunku planu, stanowiącym załącznik nr 1; 

6) terenie - naleďy przez to rozumieć czćċć 
obszaru planu o ustalonym przeznaczeniu i 
ustalonych warunkach zabudowy i zago-
spodarowania, wydzieloną na rysunku pla-
nu liniami rozgraniczającymi i oznaczoną 
symbolem literowym i cyfrowym; 

7) działce budowlanej – naleďy przez to rozu-
mieć nieruchomoċć gruntową lub działkć 
gruntu w tym zabudowaną, której wielkoċć, 
cechy geometryczne, dostćp do drogi pu-
blicznej oraz wyposaďenie w urządzenia in-
frastruktury technicznej spełniają wymogi 
realizacji obiektów budowlanych wynikają-
ce z odrćbnych przepisów; 

 

8) działce własnej – naleďy przez to rozumieć 
nieruchomoċć gruntową lub działkć gruntu, 
na której jest lub bćdzie zlokalizowana in-
westycja - obiekty budowlane, budowle, 
obiekty małej architektury wraz ze związa-
nymi z nią urządzeniami i infrastrukturą 
techniczną, stanowiące z nią całoċć uďytko-
wą; 

9) przeznaczeniu podstawowym – naleďy przez 
to rozumieć ustalone w planie przeznacze-
nie przewaďające na danym terenie wydzie-
lonym liniami rozgraniczającymi, zajmują-
ce, co najmniej 60% powierzchni terenu; 

10) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleďy 
przez to rozumieć przeznaczenie inne niď 
podstawowe, dopuszczone na warunkach 
okreċlonych ustaleniami planu, zajmujące 
nie wićcej niď 40% powierzchni terenu; 

11) linii zabudowy obowiązującej – naleďy przez 
to rozumieć linić wyznaczoną na rysunku 
planu, na której musi być usytuowana ze-
wnćtrzna ċciana budynku, dopuszczalne 
jest przekroczenie tej linii przez czćċci bu-
dynku takie jak: okapy i gzymsy do 0,8m, 
balkony, galerie, tarasy, schody zewnćtrz-
ne, pochylnie, rampy – do 1,3m; 

12) linii zabudowy nieprzekraczalnej – naleďy 
przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku 
planu linić okreċlającą najmniejszą dopusz-
czalną odległoċć ċciany budynku lub bu-
dowli podziemnej od linii rozgraniczającej; 

13) wskačniku intensywnoċci zabudowy – nale-
ďy przez to rozumieć iloraz sumy po-
wierzchni całkowitej wszystkich kondygna-
cji naziemnych, mierzonych w obrysie ze-
wnćtrznym budynku, wszystkich obiektów 
budowlanych zlokalizowanych na danej 
działce budowlanej lub terenie, do po-
wierzchni tej działki lub terenu, zgodnie z 
ustaleniami szczegółowymi; 

14) powierzchni biologicznie czynnej – naleďy 
przez to rozumieć teren lub działkć budow-
laną z nawierzchnią ziemną urządzoną w 
sposób zapewniający naturalną wegetacjć, 
a takďe 50%, powierzchni tarasów i stropo-
dachów z taką nawierzchnią, nie mniejszą 
jednak niď 10m2, oraz wodć powierzchnio-
wą na tym terenie lub działce; 

15) wysokoċć zabudowy – naleďy przez to ro-
zumieć pionowy wymiar budynku liczony 
od poziomu terenu – nawierzchni chodnika 
przy najniďej połoďonym wejċciu do budyn-
ku lub jego czćċci, znajdującym sić na 
pierwszej kondygnacji nadziemnej budyn-
ku, do górnej powierzchni najwyďej połoďo-
nego stropu, łącznie z gruboċcią izolacji 
cieplnej i warstwy ją osłaniającej bez 
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uwzglćdnienia wyniesionych ponad tć 
płaszczyznć maszynowni dčwigów i innych 
pomieszczeĉ technicznych, bądč do najwy-
ďej połoďonego stropodachu, lub konstruk-
cji przekrycia budynku znajdującego sić 
bezpoċrednio nad pomieszczeniami prze-
znaczonymi na pobyt ludzi; 

16) usługach bez okreċlenia ich funkcji - naleďy 
rozumieć przez to działalnoċć, której celem 
jest zaspokojenie potrzeb ludnoċci, lecz nie 
jest wytwarzaniem dóbr materialnych me-
todami przemysłowymi, wykonywana w 
obiektach budowlanych lub lokalach uďyt-
kowych wbudowanych z wykluczeniem 
obiektów budowlanych handlowych o po-
wierzchni sprzedaďowej powyďej 400m2; 

17) usługach nieuciąďliwych – naleďy przez to 
rozumieć działalnoċć usługową inną niď 
okreċlona w pkt 18; 

18) usługach uciąďliwych – naleďy przez to ro-
zumieć wszelką działalnoċć usługową szko-
dliwą dla zdrowia ludzi i ċrodowiska, która 
nie spełnia wymogów sanitarnych i stan-
dardów emisyjnych, okreċlonych w odrćb-
nych przepisach 

19) historycznej działce, historycznym gabary-
cie – naleďy przez to rozumieć kształt działki, 
obrys i kształt budowli w oryginalnej for-
mie, w której zrealizowane były w danym 
okresie historycznym i wpisane do rejestru 
WKZ; 

20) kiosku – naleďy przez to rozumieć obiekt 
budowlany o wiodącej funkcji sprzedaďy 
np.: prasy, kwiatów, napojów, artykułów 
ďywnoċciowych, o powierzchni uďytkowej 
do 15m2, wysokoċci do 3,5m; 

21) reklamie – naleďy przez to rozumieć infor-
macjć wizualną o towarach, usługach, im-
prezach umieszczoną na noċniku reklamy; 

22) słupie ogłoszeniowym – naleďy przez to 
rozumieć słup w formie walca lub grania-
stosłupa o ċrednicy lub szerokoċci od 120 
do 150cm i wysokoċci od 270 do 400 cm, 
słuďący do umieszczania materiałów rekla-
mowych, promocyjnych, informacyjnych; 

23) szyldzie – naleďy przez to rozumieć tablicć z 
nazwą – przedsićbiorstwa, sklepu, instytu-
cji; 

24) szyldzie reklamowym – naleďy przez to ro-
zumieć rodzaj szyldu, zawierający grafikć 
informacyjno – reklamową, okreċlającą 
charakter prowadzonej działalnoċci; 

25) noċniku reklamy – naleďy przez to rozumieć 
obiekt – konstrukcjć, na której umieszczona 
jest reklama, w tym: tablica, słup ogłosze-
niowy, ċciana; 

26) bannerze – naleďy przez to rozumieć grafikć 
reklamową na noċniku tekstylnym lub pcv, 
nie przyklejanym do podłoďa. 

§ 3.1. Przedmiotem planu są ustalenia zgod-
ne z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym 

2. Obowiązującymi ustaleniami planu, ozna-
czonymi graficzne na rysunku planu są: 

1) granica obszaru objćtego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o róďnym prze-
znaczeniu; 

3) linie rozgraniczające tereny o róďnych zasa-
dach zagospodarowania; 

4) linie zabudowy obowiązujące; 

5) linie zabudowy nieprzekraczalne; 

6) linie zabudowy nieprzekraczalne obiektów 
podziemnych; 

7) przeznaczenie terenów; 

8) klasyfikacja ulic; 

9) drzewa pojedyncze i rzćdy drzew o duďych 
walorach przyrodniczo- krajobrazowych do 
zachowania; 

10) drzewa projektowane do nasadzeĉ 

11) granica strefy ochrony otoczenia i ekspozy-
cji zabytku KZ-E; 

12) granica strefy ochrony krajobrazu kulturo-
wego – obszaru Skarpy Warszawskiej 
KZ- K; 

3. Informacyjnymi okreċleniami planu, ozna-
czonymi graficznie na rysunku planu są: 

1) granica Warszawskiego Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu KP-OCHK, którego za-
chodnia granica jest równieď zachodnią 
granicą korytarza systemu wymiany i rege-
neracji powietrza w mieċcie; 

2) zachodnia granica Systemu Przyrodniczego 
Warszawy KP-SPW; 

3) granica strefy ochrony konserwatorskiej 
układu urbanistycznego Ďoliborza Histo-
rycznego wpisanego do rejestru WKZ nr 
994A, a w granicach tej strefy: granica ze-
społu architektoniczno- budowlanego wraz 
z zielenią „Kolonia Dziennikarska” wpisa-
nego do rejestru WKZ nr 1577A; 

4) budynki wpisane do rejestru; 

5) granice wartoċciowych zespołów urbani-
styczno- architektonicznych; 

6) przystanki autobusowe, przystanki tramwa-
jowe; 

7) zarys geometrii ulic; 

8) parkingi; 
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9) wjazdy na tereny wybranych obiektów; 

10) orientacyjny przebieg głównych ciągów 
pieszych; 

11) orientacyjny przebieg głównych ċcieďek 
rowerowych; 

12) usytuowanie ekranów przeciwhałasowych; 

13) mosty, wiadukty; 

14)  kładki istniejące i projektowane; 

15)  granica obszaru potencjalnego zagroďenia 
powodziowego przy stanie wód stuletnich;  

16) powiązania przyrodnicze; 

17) grupy zadrzewieĉ o duďych walorach przy-
rodniczo- krajobrazowych. 

§ 4.1. Ustala sić przeznaczenie terenów na 
obszarze planu wydzielonych na rysunku planu 
za pomocą linii rozgraniczających i oznaczonych 
symbolem literowym, zwanych dalej terenami: 

1) U – teren usług nieuciąďliwych; 

2) UOsp – teren usług oċwiaty publicznej, 
szkoła podstawowa; 

3) UOpp – teren usług oċwiaty publicznej, 
przedszkole; 

4) US – teren usług sportu i rekreacji; 

5) U/KSg – teren usług nieuciąďliwych z par-
kingami wielopoziomowymi; 

6) MW – teren zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej z usługami nieuciąďliwymi; 

7) MW/ZPo – ogród osiedlowy na terenie za-
budowy mieszkaniowej MW; 

8) MN – teren zabudowy mieszkaniowej z 
przewagą budownictwa jednorodzinnego; 

9) MN/U/Uz – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, usług opieki społecznej, 
usług opieki zdrowotnej; 

10) ZPs – teren ogrodu mićdzyosiedlowego 
rekreacji i sportu; 

11) ZPp – teren zieleni urządzonej publicznej; 

12) ZPr – teren zieleni urządzonej publicznie 
dostćpnej rekreacyjno- wypoczynkowej; 

13) ZI - teren zieleni izolacyjnej; 

14) ZPp /Ws – wody powierzchniowe na tere-
nach zieleni publicznej; 

15) KD – tereny komunikacji drogowej; 

16) KD /r – tereny ulic ze ċcieďką rowerową 
wewnątrz linii rozgraniczających ulic; 

17) KSw – teren parkingu wielopoziomowego; 

18) KSg/U – teren garaďy i usług; 

19) KTo – teren usług komunikacyjnych (stacja 
obsługi i sprzedaďy samochodów); 

20) KTs – teren usług komunikacyjnych (stacja 
paliw); 

21) IWu – teren ujćcia wody oligoceĉskiej. 

§ 5.1. Ustala sić zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego na obszarze planu: 

1) Ogrodzenia nowo realizowane winny mieć 
jednolity wygląd od strony ulic: aďurowe, o 
wysokoċci do 180cm od poziomu terenu, w 
tym wysokoċć cokołu 30cm. Ogrodzenia na 
terenach strefy ochrony konserwatorskiej za-
bytków winny być utrzymane lub odbudo-
wane w ich historycznej formie i kolorystyce; 

2) Zasady podziału nieruchomoċci: kaďda dział-
ka budowlana musi mieć dostćp do drogi 
publicznej oraz miejskiej sieci infrastruktury 
technicznej; 

3) Zakazuje sić grodzenia głównych ciągów 
pieszych okreċlonych na rysunku planu; 

4) Nie wprowadza sić obowiązku scaleĉ i po-
działu działek dla potrzeb realizacji niniejsze-
go planu; 

2. Zasady rozmieszczania noċników reklam, 
reklam oraz szyldów 

1) na wolnostojących noċnikach reklam naleďy 
umieċcić identyfikator właċciciela; 

2) ustala sić podział obszaru planu na strefy o 
zróďnicowanych wskazaniach rozmieszczania 
reklam: 

a) strefa 0 – obejmuje cały obszar strefy 
ochrony konserwatorskiej układu urbani-
stycznego „Ďoliborza Historycznego”, 
wpisanego do rejestru zabytków WKZ 994 
A. Na obszarze strefy 0 wyklucza sić 
umieszczanie reklam z wyjątkiem słupów 
ogłoszeniowych i szyldów, 

b) strefa P – obejmuje Warszawski Obszar 
Chronionego Krajobrazu i obszar Systemu 
Przyrodniczego Warszawy. Na obszarze 
strefy P wyklucza sić umieszczanie reklam 
z wyjątkiem terenów połoďonych we-
wnątrz wćzła drogowego oznaczonych 
symbolami KTs, KTo, na których dopusz-
cza sić reklamy, o powierzchni typu A i B, 

c) strefa II – obejmuje pozostały obszar pla-
nu. Na obszarze strefy II dopuszcza sić re-
klamy o wielkoċci powierzchni typu A, B i 
C oraz słupy ogłoszeniowe i szyldy, 

d) w pasie drogowym ul. Mickiewicza na od-
cinku od ul. Potockiej do trasy AK dopusz-
cza sić lokalizowanie jedynie dwóch re-
klam typu A, B, lub C (po jednej na odcin-
ku od ul. Potockiej do wjazdu na osiedle 
Potok i od wjazdu na osiedle Potok do 
Trasy AK) oraz słupów ogłoszeniowych i 
szyldów, 
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e) w pasie drogowym ul. Potockiej na odcin-
ku od ul. Mickiewicza do ul. Gwiačdzistej 
dopuszcza sić umieszczanie reklam typu A 
i B oraz słupów ogłoszeniowych i szyl-
dów, 

3) wprowadza sić podział na nastćpujące typy 
wielkoċci powierzchni reklamowych: 

a) typ A: do 3m2 włącznie, 

b) typ B: powyďej 3m2 do 9 m2 włącznie, 

c) typ C: powyďej 9m2 do 18m2 włącznie, 

4) ustala sić nastćpujące minimalne odległoċci 
noċników reklam od innych elementów za-
gospodarowania przestrzeni miejskiej: 

 
Obiekt sąsiadujący Odległoċć minimalna, liczona  

od najbardziej wysunićtej krawćdzi  
płaszczyzny ekspozycyjnej [m] 

Uwagi 

Noċnik o wielkoċci  
typu A i B 

Noċnik  
o wielkoċci typu C 

Znaki drogowe i wol-
nostojące znaki MSI 

20 30  

Inne noċniki, tablice i 
słupy ogłoszeniowe  

20 50 Odległoċci wzajemne (w zespole) mogą być 
mniejsze o 50% w przypadku zorganizowa-
nych grup w zespołach o jednakowej wielko-
ċci i formie, bćdących przedmiotem jednego 
postćpowania administracyjnego w celu 
uzyskania pozwolenia na realizacje.  

Krawćdč jezdni  2,5 2,5 Odległoċć minimalna, za zezwoleniem zarzą-
dzającego pasmem drogowym. 
Dla noċników typu C odległoċć najbliďszej 
podpory od krawćdzi jezdni nie moďe być 
mniejsza niď okreċlona w ustawie o drogach 
publicznych dla danej klasy drogi – bez sto-
sowania wyjątków, a wysokoċć skrajna 
mniejsza niď 4,90m.  

Skrzyďowanie ulic 
miejskich 

50 50 Obszar wyznaczony wielobokiem, którego 
boki są równoległe do krawćdzi jezdni, bez 
wzglćdu na wielkoċć pasa drogowego okre-
ċlanego przez linie rozgraniczające 

 
5) ustala sić ograniczenie wysokoċci reklam 

wolnostojących maksymalnie do 6m nad po-
ziom terenu; 

6) ustala sić zasady umieszczania reklam na: 

a) wiatach przystanków komunikacji miej-
skiej: 

- dopuszcza sić umieszczanie maksy-
malnie dwóch dwustronnych pól re-
klamowych o powierzchni nie wićkszej 
niď 2,2m2 kaďde, przy czym łączna po-
wierzchnia reklam nie moďe przekra-
czać 50% powierzchni ċcian, 

- wyklucza sić umieszczanie reklam na 
attyce wiaty lub jej dachu, 

b) na ċcianach budynków: 

- dopuszcza sić umieszczanie reklam i 
noċników reklamowych na ċcianach 
mających nie wićcej niď 5% powierzch-
ni zajćtej przez otwory oraz detale ar-
chitektoniczne (ustalenie nie dotyczy 
reklam związanych z remontem budyn-
ku), 

- dopuszcza sić umieszczanie bannerów 
o maksymalnej wielkoċci równej obry-
sowi ċciany w czasie zgłoszonego re-
montu budynku, bez przesłaniania 
otworów okiennych i wystawowych, 

c) poza obrysem ċcian budynków, dla bu-
dynków o wysokoċci: 

- do 6m maksymalna wysokoċć elemen-
tów reklamowych nie moďe przekra-
czać1/5 wysokoċci budynku i nie wićcej 
niď 100 cm, 

- od 6 do 10 metrów maksymalna wyso-
koċć elementów reklamowych nie mo-
ďe przekraczać 1/6 wysokoċci budynku 
nie wićcej niď 150cm, przy czym rekla-
my w całoċci aďurowe (bez tła) mogą 
być proporcjonalnie wyďsze w grani-
cach 20%, 

- dla innych wysokoċci – w nawiązaniu 
do formy architektonicznej budynku, 
nie wićcej niď 1/10 wysokoċci budynku, 
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d) na małych obiektach handlowych (kio-
skach): 

- na kaďdym małym obiekcie handlo-
wym (kiosku) dopuszcza sić umiesz-
czenie maksymalnie 2 pól reklamo-
wych o powierzchni nie wićkszej niď 
2,2m2 kaďde, 

- łączna powierzchnia reklam nie moďe 
przekraczać 20% powierzchni całkowi-
tej ċcian kiosku, 

7) w zakresie umieszczania szyldów i szyldów 
reklamowych ustala sić: 

a) kompozycja i wielkoċć szyldów umiesz-
czanych na elewacjach budynków musi 
nawiązywać do kompozycji architekto-
nicznej budynku, 

b) szyldy i szyldy reklamowe mogą być 
umieszczane wyłącznie w pasie wyodrćb-
nionego cokołu, jeďeli brak tego pasa, w 
obrćbie kondygnacji parteru, 

c) szyldy i szyldy reklamowe na małych 
obiektach handlowych (kioskach) mogą 
być umieszczane wyłącznie na ċcianach 
lub attykach, przy czym maksymalna wy-
sokoċć szyldu nie moďe przekraczać pro-
porcji 1:5 w stosunkach do wysokoċci 
ċciany, 

3. Miejsca rozmieszczania noċników rekla-
mowych, reklam oraz szyldów: 

1) zakazuje sić umieszczania reklam na ċcianach 
budynków usług oċwiaty, dopuszcza sić 
umieszczanie szyldów w parterach tych bu-
dynków; 

2) dopuszcza sić umieszczanie reklam na bu-
dynkach usługowych i mieszkalno- usługo-
wych oraz kioskach; 

3) dopuszcza sić umieszczanie reklam, znaków 
informacyjnych w granicach linii rozgranicza-
jących ulic dojazdowych, z wyjątkiem ulic po-
łoďonych w strefach – 0 oraz P; 

4) zakazuje sić umieszczania noċników rekla-
mowych i reklam: 

a) w pasie drogowym Al. Armii Krajowej, 

b) w pasie dzielącym jezdnie, 

c) w szpalerach drzew, 

d) w sposób zagraďający warunkom wegeta-
cji drzew, 

e) na barierkach oddzielających jezdnie, 

f) na ekranach przeciwhałasowych, 

g) na latarniach, 

h) na ogrodzeniach, 

i) na urządzeniach naziemnych infrastruktu-
ry technicznej, takich jak – szafki energe-
tyczne, gazowe, telekomunikacyjne, na 
stacjach transformatorowych itp. 

§ 6.1. Ustala sić zasady ochrony ċrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego na obszarze 
planu: 

1) Na obszarze Systemu Przyrodniczego War-
szawy okreċlonego na rysunku planu grani-
cą KP - SPW obowiązuje: 

a) zakaz usuwania i niszczenia zieleni o du-
ďych walorach przyrodniczo- krajobra-
zowych, 

b) zakaz odprowadzania ċcieków do wód 
powierzchniowych i do ziemi, 

c) zakaz dokonywania trwałych zmian sto-
sunków wodnych, w szczególnoċci pro-
wadzenia robót powodujących trwałe 
obniďenie poziomu wód podziemnych, 

d) nakaz odprowadzania wód deszczowych 
do gruntu z wyjątkiem terenów ulic, 

e) nakaz uzupełniania zieleni przez nasa-
dzenia drzew i krzewów, 

f) nakaz utrzymania minimum 70% po-
wierzchni biologicznie czynnej, jako 
gruntu rodzimego zapewniającego natu-
ralną wegetacjć, pokrytego roċlinnoċcią 
oraz wód powierzchniowych, bez wli-
czania w to powierzchni tarasów i stro-
podachów pokrytych roċlinnoċcią, 

2) Na terenach strefy korytarza wymiany i 
regeneracji powietrza w mieċcie okreċlonej 
granicą na rysunku planu, obowiązuje zakaz 
lokalizowania urządzeĉ i instalacji mogą-
cych niekorzystnie wpływać na jakoċć po-
wietrza lub ograniczających jego przepływ; 

3) Tereny ZPp 1, ZPp 2 połoďone są w grani-
cach Warszawskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu, na którym obowiązuje utrzy-
manie i wzmocnienie ciągłoċci powiązaĉ 
przyrodniczych pomićdzy obszarami objć-
tymi róďnymi formami ochrony przyrody 
oraz ustalenia i zakazy okreċlone w rozpo-
rządzeniu Wojewody Mazowieckiego;  

4) Na terenie 7 KD-L ul. F. Bohomolca, wzdłuď 
którego biegnie powiązanie przyrodnicze w 
ramach Systemu Przyrodniczego Warsza-
wy, obowiązuje: 

a) nakaz zachowania i ochrony istniejących 
zadrzewieĉ, 

b) nakaz uzupełnienia brakujących drzew w 
szpalerach, 

c) nakaz bieďącej wymiany drzew chorych i 
zamierających na nowe, 
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5) Na terenach strefy ochrony krajobrazu kul-

turowego - obszaru Skarpy Warszawskiej 
okreċlonej granicą KZ – K na rysunku planu, 
obowiązują nastćpujące ustalenia: 

a) nakazuje sić ochronć powiązania przy-
rodniczego i osi widokowej na terenach 
ul. Bohomolca i ZPr, 

b) nakazuje sić zachowanie ukształtowania 
naturalnych form rzečby skarpy, 

c) zakazuje sić wykonywania prac ziem-
nych trwale zniekształcających naturalne 
formy rzečby terenu i obniďających walo-
ry krajobrazowe, za wyjątkiem prac 
związanych z zabezpieczeniem przeciw-
powodziowym lub przeciwosuwisko-
wym oraz z utrzymaniem, budową, od-
budową i modernizacją obiektów zabyt-
kowych, urządzeĉ wodnych i przedsić-
wzićć infrastrukturalnych słuďących ob-
słudze mieszkaĉców, 

d) nakazuje sić zachowanie i ochronć ro-
ċlinnoċci utrwalającej zbocza skarpy oraz 
kształtowanie powiązaĉ przyrodniczych 
w oparciu o rzečbć terenu, 

6) Na terenach ZPp1/Ws, ZPp2/Ws dopuszcza 
sić wykonywanie ujćć wód podziemnych z 
utworów czwartorzćdowych na potrzeby 
uzupełnienia stanu wód powierzchniowych 
Łachy Potockiej; 

7) Dopuszcza sić, wyłącznie na potrzeby ogól-
nodostćpnych punktów czerpalnych, wyko-
nywanie ujćć wód podziemnych z utworów 
oligoceĉskich; 

8) Ustala sić obowiązek ochrony pojedyn-
czych drzew oraz rzćdów drzew o duďych 
walorach przyrodniczo- krajobrazowych 
oznaczonych na rysunku planu, zakazuje sić 
ich usuwanie oraz umieszczanie w ich po-
bliďu obiektów i urządzeĉ mogących mieć 
negatywne oddziaływanie na ich wegetacjć; 

9) W zakresie ochrony przed hałasem ustala 
sić, ďe okreċlone w planie tereny: 

a) usług sportu i rekreacji - US, ogrodu 
osiedlowego - MW/ZPo, ogrodu mićdzy-
osiedlowego - ZPs, zieleni publicznej 
urządzonej - ZPp, rekreacyjno- wypo-
czynkowej - ZPr, - są przeznaczone na ce-
le rekreacyjno wypoczynkowe w rozu-
mieniu ustawy - Prawo ochrony ċrodo-
wiska i przepisów okreċlających dopusz-
czalne poziomy hałasu w ċrodowisku, 

b) usług oċwiaty – UOsp oraz UOpp - są 
przeznaczone pod zabudowć o funkcji 
stałego lub czasowego pobytu dzieci i 
młodzieďy w rozumieniu ustawy - Prawo 
ochrony ċrodowiska i przepisów okreċla-

jących dopuszczalne poziomy hałasu w 
ċrodowisku, 

c) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
z usługami nieuciąďliwymi -MW – są 
przeznaczone pod zabudowć mieszka-
niową wielorodzinną w rozumieniu 
ustawy – Prawo ochrony ċrodowiska i 
przepisów okreċlających dopuszczalne 
poziomy hałasu w ċrodowisku, 

d) zabudowy mieszkaniowej z przewagą 
budownictwa jednorodzinnego –MN – 
są przeznaczone pod zabudowć miesz-
kaniową jednorodzinną w rozumieniu 
ustawy – Prawo ochrony ċrodowiska i 
przepisów okreċlających dopuszczalne 
poziomy hałasu w ċrodowisku, 

10) W zakresie ochrony przed hałasem budyn-
ków przylegających do ulic Armii Krajowej, 
Krasiĉskiego, Mickiewicza ustala sić: 

a) realizacjć nowej zabudowy zlokalizowa-
nej od strony ulic – w sposób uwzglćd-
niający potencjalne uciąďliwoċci związa-
ne z hałasem i drganiami, mićdzy innymi 
poprzez zastosowanie rozwiązaĉ kon-
strukcyjno budowlanych ograniczają-
cych uciąďliwoċć akustyczną a w szcze-
gólnoċci stosowania przegród o wyso-
kiej izolacyjnoċci w lokalach przeznaczo-
nych na stały pobyt ludzi, 

b) realizacjć zabezpieczeĉ przeciwhałaso-
wych w budynkach istniejących przezna-
czonych na stały pobyt ludzi w ramach 
remontów i modernizacji, mićdzy innymi 
poprzez wprowadzenie okien o odpo-
wiedniej izolacyjnoċci akustycznej oraz 
innych zabezpieczeĉ zwićkszających izo-
lacyjnoċć akustyczną przegród ze-
wnćtrznych, 

11) Ustala sić wymóg wzmocnienia ochrony 
akustycznej na odcinku trasy Armii Krajo-
wej od ul. Mickiewicza do ul. Gwiačdzistej, 
przez zastosowanie w pasie drogowym 
ochronnych ekranów półtunelowych, lub 
innych ċrodków technicznych, chroniących 
górne pićtra budynków bćdących w zasićgu 
bezpoċredniej fali dčwićku dochodzącej z 
trasy Armii Krajowej; 

12) Ustala sić lokalizacjć ekranu akustycznego 
wzdłuď zachodniej linii rozgraniczającej ul. 
Wybrzeďe Gdyĉskie, na odcinku od wćzła 
drogowego trasy AK do wćzła drogowego 
ul. Krasiĉskiego redukującego uciąďliwoċci 
akustyczne zgodnie z przepisami szczegól-
nymi; 

13) Zabezpieczenia przed hałasem i zanieczysz-
czeniami pochodzącymi z ulic okreċlone w 
pkt 10, 11, 12 nie wykluczają realizacji in-
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nych zabezpieczeĉ, jeċli ich zastosowanie 
zostanie ustalone w wyniku przeprowadzo-
nej - oceny oddziaływania na ċrodowisko, 
analizy porealizacyjnej lub bćdzie wynikiem 
wdroďenia programu ochrony przed hała-
sem; 

14) Zakazuje sić lokalizowania obiektów, w 
których prowadzona działalnoċć powoduje 
emisjć: dčwićków, drgaĉ, zanieczyszczeĉ 
powietrza, substancji zapachowych, pól 
elektromagnetycznych w wielkoċciach po-
wodujących uciąďliwoċci poza granicami 
własnej działki obiektu; 

15) Wyklucza sić lokalizacjć usług uciąďliwych; 

16) Zakazuje sić lokalizowania stacji bazowych 
telefonii komórkowej, które powodują prze-
kroczenie okreċlonych w przepisach szcze-
gólnych dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych dla terenów zabu-
dowy mieszkaniowej oraz miejsc pobytu 
ludzi; 

17) Ustala sić zasady włączania do miejskiej 
sieci infrastruktury technicznej, istniejącej 
na całym obszarze planu, wszystkich obiek-

tów budowlanych lokalizowanych na tym 
obszarze, zgodnie z § 11 stosownie do 
technicznych właċciwoċci obiektów, do-
puszcza sić wykorzystanie innych, proeko-
logicznych mediów. 

§ 7.1. Ustala sić zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego, obszarów i obiektów podlegają-
cych ochronie konserwatorskiej wpisanych do 
rejestru zabytków WKZ: 

1) Strefa ochrony konserwatorskiej układu 
urbanistycznego „Ďoliborza Historycznego” 
wpisanego do rejestru zabytków pod nr rej. 
WKZ 994 A, której granicć okreċlono na ry-
sunku planu; 

2) Zespół architektoniczno-budowlany wraz z 
zielenią „Kolonia Dziennikarska” (Ďoliborz 
Dolny), wpisany do rejestru zabytków nr rej. 
1577 A, połoďony w granicach strefy wymie-
nionej w pkt 1, którego granice okreċlono na 
rysunku planu; 

3) Budynki wpisane do rejestru zabytków zloka-
lizowane w granicach strefy wymienionej w 
pkt 1: 

 
l.p. Adres budynku Nr rejestru Symbol terenu  

na rys. planu 

1. ul. Sułkowskiego nr 32 WKZ 1563 MN 6 

2. ul. Tucholska nr 24 WKZ 1630 MN 7 

3. ul. Sułkowskiego nr 28 WKZ 1494 MN 8 

4. ul. Dygasiĉskiego nr 20 WKZ 4 MN 11 

5. ul. Dygasiĉskiego nr 22 WKZ 1271 MN 11 

6. ul. Promyka nr 17 WKZ 1636 MN 11 

7. ul. Dygasiĉskiego nr 15  WKZ 1647 MN 12 

8. ul. Dygasiĉskiego nr 19 WKZ 1648 MN 12 

9. ul. Dygasiĉskiego nr 21 WKZ 1646 MN12 

10. ul. Dygasiĉskiego nr 23 WKZ 1646 MN 12 

11. ul. Dziennikarska nr 11 WKZ 1642 MN 12 

12. ul. Gomółki nr 4 WKZ 1263 MN 12 

13. ul. Gomółki nr 6 WKZ 1264 MN 12 

14. ul. Dygasiĉskiego nr 1 WKZ 1257 MN 15 

15. ul. Dygasiĉskiego nr 3 WKZ 1606 MN 15 

16. ul. Dziennikarska nr 12 WKZ 1643 MN 15 

 
2. Ustala sić zasady ochrony obszarów i 

obiektów, o których mowa w ust. 1: 

1) nakaz zachowania i rewaloryzacji zabytkowe-
go układu i kompozycji urbanistycznej, w tym 
zachowania rozplanowania układu ulic, pla-
ców (ich przebiegu, przekroju, linii rozgrani-
czających, linii zabudowy), zachowania kom-
pozycji układów zieleni, w tym zieleni przy-
ulicznej; 

2) nakaz utrzymania i kontynuacji zagospoda-
rowania terenu o walorach kulturowych, za-
kaz łączenia i dzielenia historycznych działek, 
utrzymania lub odtworzenia formy i kolory-
styki ogrodzeĉ oraz małej architektury; 

3) nakazuje sić zachowanie historycznych gaba-
rytów budynków wpisanych do rejestru WKZ 
a takďe w miarć moďliwoċci powrót do histo-
rycznych gabarytów budynków, zachowanie: 
kształtu, kąta nachylenia dachu, materiałów 
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pokrycia dachów, kolorystyki i materiałów 
elewacji oraz detalu architektonicznego i w 
miarć potrzeb jego odtworzenie; 

4) nakazuje sić w stosunku do przebudowy i 
nowej zabudowy, nawiązanie do charakteru i 
formy zabudowy zespołu urbanistycznego 
(kształt dachu i zwieĉczenia, materiały wy-
koĉczeniowe, faktura i kolorystyka elewacji, 
zieleĉ, udział terenów niezabudowanych), 
dopuszcza sić zabudowć w ostrej granicy 
działki, jeċli wynika to z potrzeby nawiązania 
do historycznego ukształtowania zabudowy; 

5) nakaz uzgadniania z organem ds. ochrony 
zabytków zamierzonych remontów i wymia-
ny rodzaju nawierzchni ulic – jezdni, chodni-
ków z wykluczeniem wprowadzania na-
wierzchni typu kostka betonowa oraz uzgad-
nianie remontów i wymiany oċwietlenia 
ulicznego; 

6) nakaz uzgadniania zamierzeĉ i działaĉ inwe-
stycyjnych w trybie ustaw szczególnych, z 
organem ds. ochrony zabytków, który na 
wniosek właċciciela lub władającego zabyt-
kiem przedstawia zalecenia konserwatorskie; 

7) nakaz uzyskania pozwolenia organu ds. 
ochrony zabytków dla wszystkich działaĉ in-
westorskich realizowanych w obiektach i na 
terenach nieruchomoċci wpisanych do reje-
stru zabytków; 

3. Dla terenów połoďonych w granicach stre-
fy wymienionej w ust. 1 pkt 1, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: MW 9, MW 9/ZPo, 
MW 10, KSg/U, U 2, zagospodarowanych w 
latach szeċćdziesiątych i zabudowanych budyn-
kami niezabytkowymi t.j. – nie wpisanymi do 
rejestru WKZ, nie zaliczonymi do obiektów war-
toċciowych pod wzglćdem architektonicznym, 

oraz terenu wćzła drogowego ulic Krasiĉskiego, 
Wybrzeďe Gdyĉskie, ustala sić nakazy okreċlone 
w ust. 2 pkt 6 i 7 oraz dopuszcza sić na tych te-
renach umieszczanie reklam zgodnie z zasadą 
okreċloną dla strefy II ustaloną w § 5 ust. 2,  
pkt 2. 

4. Ustala sić zasady ochrony terenów i obiek-
tów wartoċciowych pod wzglćdem urbanistycz-
nym i architektonicznym, połoďonych w grani-
cach strefy wymienionej w ust. 1 pkt 1, nie wpi-
sanych do rejestru zabytków WKZ: 

1) Ustala sić jako wartoċciowe - zespoły urbani-
styczno- architektoniczne, do zachowania 
układu i kompozycji przestrzennej, połoďone 
na terenach okreċlonych na rysunku planu 
symbolami a wewnątrz nich granicami: 

a) MN 4 – czćċć południowa terenu, 

b) MN 5 – cały teren, 

c) MN 9, MN 10 – cały teren (osiedle ZUS), 

d) MN 11 – czćċć zachodnia terenu – posesje 
przyległe do ul. Gomółki (os. ZUS), 

e) MN 12 – czćċć północno- wschodnia tere-
nu (os. ZUS), 

f) MN 13 – cały teren, 

g) MN 15 – czćċć zachodnia – posesje przy-
ległe do ul. Dziennikarskiej (os. ZUS), 

h) MW 12 – czćċć zachodnia, 

i) ZPp3 – skwer im. Korpusu AK „ Ďniwiarz”, 

2) Ustala sić jako wartoċciowe pod wzglćdem 
architektonicznym - budynki zlokalizowane w 
strefie ochrony konserwatorskiej wymienio-
nej w ust. 1, pkt 1:  

 
l.p. Adresy budynków 

1. ul. Promyka strona nieparzysta nr: 9, 11, 13, 15, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43  

2. ul. A. Dygasiĉskiego str. parz. nr: 10, 12, 14, 16, 18, 22A, 22B, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 

3. ul. A. Dygasiĉskiego str. n. parz. nr: 5, 7, 9, 13, 17, 25, 27, 27A, 29, 31, 33, 35, 37, 47 

4. ul. J. Ċwićcickiego str. parz. nr: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 

5. ul. Mysłowicka str. parz. nr: 2, 4, 6, 8, 10, 14 

6. ul. Mysłowicka str. n. parz. nr: 9, 11, 13, 15 

7. ul. Bytomska str. parz. nr: 2, 14 

8. ul. Bytomska str. n. parz. nr: 1, 3, 3A, 5, 5A, 7, 9  

9. ul. Mickiewicza str. parz. nr: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 

10. ul. J. Sułkowskiego str. parz. nr: 2, 4, 6, 12, 14, 26, 24, 34, 36  

11. ul. J. Sułkowskiego str. n. parz. nr: 1, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35 

12. ul. Tucholska str. parz. nr: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 22A, 22B, 26 

13. ul. Z. Krasiĉskiego str. parz. nr: 2, 4, 6, 8 

14. ul. Potocka nr: 7 
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15. ul. Mċcisławska str. parz. nr: 12, 14 

16. ul. Mscisławska str. n. parz. nr: 9 

17. ul. F. Bohomolca str. parz. nr: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 26 

18. ul. F. Bohomolca str. n. parz. nr: 11, 13, 15, 17, 19 

19.. ul. Rybiĉskiego str. parz. nr: 2 

20. ul. Rybiĉskiego str. n. parz. nr: 3, 5 

21. ul. F. Kniačnina str. parz. nr: 2, 4, 4A, 6, 8 

22. ul. M. Gomółki str. parz. nr: 8, 14, 16, 18, 20 

23. ul. M. Gomółki str. n. parz. nr: 1, 3, 5 

24. ul. F. Karpiĉskiego str. parz. nr: 2/6, 8, 10, 12, 14, 16 

25. ul. Dziennikarska str. parz. nr: 4, 6, 8, 10, 10A, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; 30, 32 

26. ul. Dziennikarska str. n. parz. nr: 7, 9, 13, 15, 21, 23 

27. ul. K. Kočmiana str. n. parz. nr: 5, 7, 9, 9A, 11  

 
3) Ustala sić zasady ochrony okreċlone w ust. 2 

pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7 dla wszystkich elementów 
zagospodarowania terenu, ulic, placów, bu-
dynków wymienionych w ust. 4 pkt 1 i 2 po-
łoďonych na obszarze strefy ochrony konser-
watorskiej wymienionej w ust. 1 pkt 1; 

4) Wykaz zespołów urbanistyczno- architekto-
nicznych oraz budynków wyszczególnionych 
w pkt 1 i 2 moďe ulec zmianie w przypadku 

dokonania na wniosek organu ds. ochrony 
zabytków rozszerzenia rejestru WKZ; 

5. Wskazuje sić zlokalizowane w strefie 
ochrony konserwatorskiej wymienionej w ust. 1 
pkt 1, pozostałe budynki nie bćdące obiektami 
zabytkowymi, które ze wzglćdu na swą lokaliza-
cjć podlegają uzgodnieniom z organem ds. 
ochrony zabytków zgodnie z ustaleniami okre-
ċlonymi w ust. 2 pkt 6 i 7:  

 
l.p. Adresy budynków Symbol terenu  

na rysunku planu 

1. ul. Mickiewicza nr: 58, 60, 62. MN 1 

2. ul. Potocka nr: 5, 5A, 5B, 5C, 9, 11, 13 MN1 

3. ul. Drohicka nr: 1, 3, 5. MN 1 

4. ul. Mċcisławska nr: 4, 6, 8, 10, 10A, 16 MN 1 

5. ul. Bytomska nr: 11, 13, 15, 17. MN 2 

6. ul. Bytomska nr: 4, 4A, 6, 6A, 8, 10, 10A, 12, 12A MN 3 

7. ul. Mysłowicka nr: 1, 3, 3A, 5, 7, 7A, 7B, 7C MN 3 

8. ul. Mysłowicka nr: 12, 14. MN 4 

9. ul. Dygasiĉskiego nr: 39A, 39B, 41, 41A, 41B, 43, 43A, 43B, 45, 45A, 49, 49A MN 4 

10. ul. Bohomolca nr: 9. MN 6 

11. ul. Dygasiĉskiego nr: 27B, 27C, 27D MN 8 

12. ul. Sułkowskiego nr: 16, 18, 20 MN 12 

13. ul. Sułkowskiego nr: 3 MN 14 

 
6. Ustala sić warunki zabudowy dla budyn-

ków wyszczególnionych w ust. 5: 

1) Dopuszcza sić przebudowć, rozbudowć oraz 
budowć na wolnych działkach obiektów bu-
dowlanych z dostosowaniem do specyficz-
nych cech zabudowy układu urbanistycznego 
„Ďoliborza Historycznego” a w szczególnoċci: 
gabarytów budynków, kształtu i pochylenia 
dachów, materiałów i kolorystyki pokrycia 
dachowego, materiałów i kolorystyki elewacji 
detalu architektonicznego oraz ogrodzeĉ i 
elementów małej architektury; 

2) Obowiązują ustalenia szczegółowe okreċlone 
dla terenów MN 1 – 16, MN17, MN18/U/Uz 
oraz MW 9 – MW 15; 

7. Ustala sić na obszarze strefy otoczenia i 
ekspozycji zabytku, okreċlonej granicą KZ-E na 
rysunku planu – zachowanie gabarytów zabu-
dowy okreċlonych w ustaleniach szczegółowych 
dla terenów połoďonych w jej granicach. 

§ 8.1. Terenami przeznaczonymi dla inwesty-
cji celu publicznego są: 

1) tereny dróg publicznych wydzielone liniami 
rozgraniczającymi; 
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2) tereny i obiekty usług oċwiaty publicznej 

szkoła podstawowa UOsp, przedszkole Uopp; 

3) tereny parkowe rekreacyjno- sportowe ZPp 1, 
ZPp 2, skwer im. Korpusu AK „Ďniwiarz”, 
ZPp 3; 

2. Terenami przestrzeni publicznie dostćpnej 
są: 

1) oċrodek sportu i rekreacji US; 

2) tereny rekreacyjno- wypoczynkowe ZPr; 

3) zieleĉ, place rekreacyjne i place zabaw, bć-
dące czćċcią terenów osiedlowej zabudowy 
wielorodzinnej w ich linach rozgraniczają-
cych w tym tereny oznaczone symbolami 
MW 1/ZPo, MW 2/ZPo, MW 9/ZPo oraz ogród 
mićdzyosiedlowy ZPs; 

3. Dopuszcza sić lokalizowanie obiektów ma-
łej architektury oraz wydzielanie terenów ogro-
dzeniami stosownie do potrzeb. 

4. Nakazuje sić zastosowanie odpowiednich 
rozwiązaĉ i ċrodków technicznych zapewniają-
cych dostćp do terenów i obiektów przestrzeni 
publicznej dla osób niepełnosprawnych a w 
szczególnoċci: 

1) zapewnienie co najmniej jednego dojċcia do 
budynku uďytecznoċci publicznej oraz miesz-
kalnego wielorodzinnego; 

2) zapewnienie co najmniej 1 miejsca parkin-
gowego o szerokoċci stanowiska 3,6m w ze-
społach parkingowych przy budynkach uďy-
tecznoċci publicznej i mieszkalnych wieloro-
dzinnych; 

3) zastosowanie pochyłych krawćďników na 
ulicznych przejċciach pieszych umoďliwiają-
cych przejazd wózkiem inwalidzkim; 

4) zapewnienie moďliwoċci przekroczenia róďnic 
poziomów przez stosowanie pochylni dla ru-
chu osób poruszających sić na wózkach in-
walidzkich, o parametrach technicznych usta-
lonych w przepisach szczególnych. 

§ 9.1. Ustala sić szczególne warunki zabudo-
wy i zagospodarowania terenów oraz ograni-
czenia w ich uďytkowaniu: 

1) Na obszarze planu wystćpują grunty sklasyfi-
kowane pod wzglćdem budowlanym jako 
nienoċne i słabonoċne, realizacja obiektów 
budowlanych, z wyjątkiem 1-2 kondygnacyj-
nych budynków oraz wykonywanie ċcian 
oporowych i rozparcia wykopów powyďej 2m 
róďnicy poziomów, wykonywanie wykopów 
poniďej głćbokoċci 1,2m i nasypów powyďej 
3m, musi być poprzedzone wykonaniem do-
kumentacji geologiczno- inďynierskiej zgod-
nie z przepisami ustawy Prawo geologiczne i 
górnicze dla terenów, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi, realizacja projektowanej za-

budowy mieszkaniowej musi być poprzedzo-
na analizą gleby i ziemi, której jakoċć winna 
odpowiadać standardom grupy B, zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Ċrodowiska w 
sprawie standardów jakoċci gleby oraz stan-
dardów jakoċci ziemi; 

2)  Obszar planu z wyjątkiem czćċci południo-
wej i południowo zachodniej połoďony jest w 
zasićgu potencjalnego zagroďenia powo-
dziowego t.z.w. „wody stulecia” – 1% praw-
dopodobieĉstwa (granicć okreċlono na ry-
sunku planu). Sytuowanie urządzeĉ, sprzćtu, 
aparatury w strefie zagroďenia powodziowe-
go objćte jest ryzykiem zniszczenia; 

3)  Parkingi pod budynkami winny być sytu-
owane w poziomie terenu, z wyjątkiem 
miejsc gdzie badania geologiczne dopuszczą 
inne rozwiązanie; 

4)  Ukształtowanie zabudowy nie moďe hamo-
wać przepływu powietrza mićdzy bryłami 
budynków; 

5)  Realizacja zabudowy w ostrej granicy działki, 
nieustalona w niniejszym planie, moďe być 
wykonana, zgodnie z przepisami szczegól-
nymi.  

§ 10.1. Ustalenia zasad modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji na ob-
szarze planu: 

1) ustala sić tereny komunikacji drogowej 
oznaczone na rysunku planu symbolem KD 
z indeksem literowym odpowiadającym 
klasyfikacji funkcjonalnej dróg publicznych: 

a) KD-S jako drogi ekspresowe, 

b) KD-GP jako ulice główne ruchu przyspie-
szonego, 

c) KD-G jako ulice główne, 

d) KD-Z jako ulice zbiorcze, 

e) KD-L jako ulice lokalne, 

f) KD-D jako ulice dojazdowe, 

g) KD./r ċcieďki rowerowe w liniach rozgra-
niczających ulic 

2) wskazuje sić drogi wewnćtrzne KD-W; 

3) ustala sić powiązanie Al. Armii Krajowej z 
ul. Wybrzeďe Gdyĉskie oraz ulic Wybrzeďe 
Gdyĉskie z ul. Z. Krasiĉskiego w postaci 
wielopoziomowych wćzłów drogowych 

4) dopuszcza sić przebudowć wćzła wiąďące-
go ul. Wybrzeďe Gdyĉskie z ul. Z. Krasiĉ-
skiego w dostosowaniu do przebiegu trasy 
zamierzonej przeprawy mostowej wraz z 
projektowaną linią tramwajową na przedłu-
ďeniu ul. Z. Krasiĉskiego w kierunku 
wschodnim przez projektowany most; 
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5) ustala sić dwupoziomowe bezkolizyjne 

przekroczenie Al. Armii Krajowej przez  
ul. A. Mickiewicza i ul. Gwiačdzistą w po-
staci przejazdów drogowych; 

6) ustala sić powiązanie pozostałych ciągów 
komunikacyjnych w postaci skrzyďowaĉ w 
poziomie terenu (z moďliwoċcią ogranicze-
nia relacji skrćtnych i zastosowania sygnali-
zacji ċwietlnej); 

7) ustala sić przebiegi ulic na obszarze planu 
oraz okreċla sić ich klasyfikacjć, symbol i 
szerokoċć wyznaczoną na rysunku planu li-
niami rozgraniczającymi: 

a) ulice publiczne: 

- Al. Armii Krajowej – ekspresowa  
(w ciągu drogi krajowej Nr 8), ozna-
czona na rysunku planu symbolem 
1KD-S o szerokoċci 90 – 120m, 

- ul. Wybrzeďe Gdyĉskie – główna ru-
chu przyspieszonego (w ciągu drogi 
krajowej Nr 7), oznaczona na rysunku 
planu symbolem 2KD-GP o szeroko-
ċci 50 – 95m, 

- ul. Z. Krasiĉskiego - główna, ozna-
czona na rysunku planu symbolem 
3KD-G o szerokoċci 44 – 68m, 

- ul. A. Mickiewicza – zbiorcza, ozna-
czona na rysunku planu symbolem 
4KD-Z o szerokoċci 45 – 52m, 

- ul. Potocka – lokalna, oznaczona na 
rysunku planu symbolem 5KD-L o 
szerokoċci 30 – 35m, 

- ul. Gwiačdzista – lokalna, oznaczona 
na rysunku planu symbolem 6KD-L o 
szerokoċci 25 – 65m, 

- ul. F. Bohomolca – lokalna, oznaczo-
na na rysunku planu symbolem 7KD-
L o szerokoċci 13 – 15m, 

- ul. Promyka – lokalna, oznaczona na 
rysunku planu symbolem 8KD-L o 
szerokoċci 10 – 36m, 

- ul. Dziennikarska – dojazdowa, ozna-
czona na rysunku planu symbolem 
9KD-D o szerokoċci 9m, 

- ul. J. Sułkowskiego – dojazdowa, 
oznaczona na rysunku planu symbo-
lem 10KD-D o szerokoċci 9 – 11 m, 

- ul. A. Dygasiĉskiego - dojazdowa, 
oznaczona na rysunku planu symbo-
lem 11KD-D o szerokoċci 9 m, 

- ul. K. Kočmiana – dojazdowa, ozna-
czona na rysunku planu symbolem 
12KD-D o szerokoċci 15m, 

- ul. Tucholska – dojazdowa, oznaczo-
na na rysunku planu symbolem 
13KD-D o szerokoċci 9 – 28m, 

- ul. F. Karpiĉskiego – dojazdowa, 
oznaczona na rysunku planu symbo-
lem 14KD-D o szerokoċci 14 -16m, 

- ul. M. Gomółki - dojazdowa, oznaczo-
na na rysunku planu symbolem 
15KD-D o szerokoċci 14m, 

- ul. F. Kniačnina - dojazdowa, ozna-
czona na rysunku planu symbolem 
16KD-D o szerokoċci 12 - 15m, 

- ul. Cz. Rybiĉskiego - dojazdowa, 
oznaczona na rysunku planu symbo-
lem 17KD-D o szerokoċci 8,5 - 9m, 

- ul. J. Ċwićcickiego - dojazdowa, 
oznaczona na rysunku planu symbo-
lem 18KD-D o szerokoċci 7m, 

-  ul. Bytomska - dojazdowa, oznaczona 
na rysunku planu symbolem 19KD-D 
o szerokoċci 8,5 – 9,5m, 

- ul. Mysłowicka - dojazdowa, ozna-
czona na rysunku planu symbolem 
20KD-D o szerokoċci 8 – 10m, 

- ul. Małogoska - dojazdowa, oznaczo-
na na rysunku planu symbolem 
21KD-D o szerokoċci 9 – 15 m, 

- ul. Mċcisławska – dojazdowa, ozna-
czona na rysunku planu symbolem 
22KD-D o szerokoċci 9 – 15 m, 

- ul. Drohicka - dojazdowa, oznaczona 
na rysunku planu symbolem 23KD-D 
o szerokoċci 12 m, 

- ul. Barszczewska - dojazdowa, ozna-
czona na rysunku planu symbolem 
24KD-D o szerokoċci 11- 12m, 

- ul. Morawska - dojazdowa, oznaczona 
na rysunku planu symbolem 25KD-D 
o szerokoċci około 12m, 

- ul. Tylďycka - dojazdowa, oznaczona 
na rysunku planu symbolem 26KD-D 
o szerokoċci 10m, 

b) wskazuje sić ulice wewnćtrzne oznaczo-
ne na rysunku planu: 

- ul. Tylďycka – wewnćtrzna, oznaczona 
na rysunku planu symbolem 27KD-W, 

- ul. osiedlowa – wewnćtrzna, ozna-
czona na rysunku planu symbolem 
28KD-W, 

- ul. Smoszewska – wewnćtrzna, ozna-
czona na rysunku planu symbolem 
29KD-W, 
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8) Ustala sić powiązanie układu komunikacyj-

nego obszaru planu z układem drogowym 
zewnćtrznym: 

a) poprzez ulice lokalne: 

- ul. F. Bohomolca włączoną do ul.  
A. Mickiewicza (na prawe skrćty), 

- ul. Promyka włączoną do ul. Gwiač-
dzistej, a poprzez nią do ul. Wybrzeďe 
Gdyĉskie i ul. Z. Krasiĉskiego, 

- ul. Potocką włączoną do ul. A. Mic-
kiewicza, 

- ul. Gwiačdzistą włączoną do ul. Wy-
brzeďe Gdyĉskie i ul. Z. Krasiĉskiego, 

b) poprzez ulice dojazdowe: 

- ul. Dziennikarską, włączoną do ul.  
Z. Krasiĉskiego (na prawe skrćty), 

- ul. F. Karpiĉskiego – włączoną do 
jezdni odbarczającej ul. Z. Krasiĉskie-
go, 

- ul. K. Kniačnina i Mċcisławską, włą-
czonych do ul. A. Mickiewicza (na 
prawe skrćty), 

- ul. Drohicką włączoną do ul. Potockiej 
i dodatkowo poprzez drogć we-
wnćtrzną na terenie MW1 włączoną 
do ulic A. Mickiewicza i Potockiej, 

9) Zakazuje sić realizacji nowych dojazdów do 
terenów projektowanej i istniejącej zabu-
dowy od strony dróg krajowych nr 7 i nr 8; 

10) Obsługć obszaru planu przez komunikacjć 
publiczną zapewnią linie autobusowe kur-
sujące wzdłuď Al. Armii Krajowej i wzdłuď 
ulic Wybrzeďe Gdyĉskie, Z. Krasiĉskiego,  
A. Mickiewicza, Potocką – Gwiačdzistą oraz 
linie tramwajowe prowadzone wzdłuď  
ul. A. Mickiewicza i projektowana linia 
tramwajowa wzdłuď ul. Z. Krasiĉskiego - w 
kierunku wschodnim przez projektowany 
most. 

11) Ustala sić zasady realizacji miejsc parkin-
gowych na obszarze planu: 

a) wskačniki parkingowe dla obiektów no-
wo-realizowanych, minimalna iloċć sta-
nowisk: 

- dla zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej – 1 stanowisko / lokal 
mieszkalny nie mniej jednak niď  
1 stanowisko / 60m2 pow. uďytk. 
mieszkania (dla lokali mieszkalnych 
powyďej 60m2 - 1,5 stanowiska / lokal 
mieszkalny), 

- dla zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej – 2 stanowiska parkingowe 
– garaďowe/domek, 

- dla obiektów usługowo-handlowych 
(wolnostojących i wbudowanych) – 
25 stanowisk/1000m2 pow. uďytkowej, 
minimum 3 miejsca / lokal, 

- dla obiektów biurowych i urzćdów – 
18 stanowisk / 1000m2 pow. uďytko-
wej, 

- dla obiektów oċwiatowych – 30 sta-
nowisk / 100 zatrudnionych, 

- dla obiektów gastronomicznych -  
35 stanowisk / 100 miejsc konsump-
cyjnych, 

- dla klubów i domów kultury – 20 sta-
nowisk / 100 uďytkowników jednocze-
ċnie, 

- dla banków – 40 miejsc / 1000m2 po-
w. uďytkowej i 40 stanowisk / 100 za-
trudnionych, 

- dla poczty – 2 stanowiska / okienko  
i 3 miejsc / 10 zatrudnionych, 

- dla ogródków działkowych - 15 sta-
nowisk / 100 działek, 

- dla usług hotelowych – 25 miejsc / 
100 łóďek i miejsce na 1autokar / 100 
łóďek, 

- dla obiektów sportowych – 20 miejsc 
/ 100 uczestników jednoczeċnie, 

b) obowiązek zapewnienia przez inwestora 
realizacji odpowiedniej iloċci miejsc po-
stojowych na terenie działki własnej 

c) dopuszcza sić urządzenie miejsc parkin-
gowych ogólnodostćpnych w obrćbie 
pasów ulicznych pod warunkiem zacho-
wania wymaganych parametrów tech-
nicznych dla przekroju ulicznego i w 
miejscach nie zagraďających bezpieczeĉ-
stwa ruchu: 

- w formie zespołów poza jezdniami, z 
własną powierzchnią manewrową, 

- w formie zatok parkingowych prosto-
padłych lub zatok z równoległymi 
stanowiskami wzdłuď jezdni – tylko w 
ulicach lokalnych (KD-L) i dojazdo-
wych (KD-D), 

- wyłączając odcinki ulic lokalnych, 
wzdłuď których prowadzona jest ko-
munikacja autobusowa, 

d) ustala sić realizacjć parkingów wielopo-
ziomowych na terenach oznaczonych na 
rysunku planu symbolami KSw1, KSw2 
zgodnie z warunkami okreċlonymi w 
przepisach szczególnych, 
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e) dopuszcza sić urządzenie parkingów 
jednopoziomowych, wygrodzonych na 
terenach KSw1, KSw2 do czasu ewentu-
alnej realizacji parkingów wielopozio-
mowych na tych terenach, 

12) Ustala sić zagospodarowanie terenów w 
granicach linii rozgraniczających ciągów 
komunikacyjnych: 

a) usytuowanie obiektów, urządzeĉ i prze-
wodów podziemnych miejskiej infra-
struktury technicznej 

b) usytuowanie obiektów, urządzeĉ dro-
gowych i urządzeĉ związanych z utrzy-
maniem oraz obsługą ruchu, znaków 
MSI, a takďe obiektów i urządzeĉ elek-
troenergetycznych i telekomunikacyj-
nych, pod warunkiem spełnienia wyma-
gaĉ okreċlonych w przepisach szczegól-
nych dotyczących dróg publicznych 

c) dopuszcza sić usytuowanie kiosków, 
obiektów małej architektury oraz noċni-
ków reklam zgodnie z § 5 ust. 2, 3, 

d) zakazuje sić realizacji obiektów budow-
lanych nie wymienionych powyďej z wy-
jątkiem obiektów słuďących obsłudze ru-
chu pieszego, 

e) ustala sić prowadzenie ċcieďek rowero-
wych w liniach rozgraniczających ulic 
oznaczonych symbolem KD.../r: Al. Armii 
Krajowej, ul. Wybrzeďe Gdyĉskie, ul.  
Z. Krasiĉskiego, ul. A. Mickiewicza, ul. 
Potockiej, ul. Gwiačdzistej, ul. Bohomol-
ca, ul. Promyka oraz na terenach zieleni 
publicznej ZPp 1, ZPp 2 oraz ZPr. 

§ 11.1. Ustala sić zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej na obszarze planu: 

1) ustala sić zasady podłączenia obiektów bu-
dowlanych do miejskiej sieci infrastruktury 
technicznej zlokalizowanej na obszarze planu 
i terenach przyległych, o niďej podanym usy-
tuowaniu: 

a) zaopatrzenie w wodć: 

- ustala sić zaopatrzenie w wodć z istnie-
jącej sieci wodociągowej rozbiorczej, 
zlokalizowanej we wszystkich istnieją-
cych ulicach na obszarze planu i w jego 
sąsiedztwie, pracującej w układzie 
pierċcieniowym, 

- dostawa wody do sieci rozbiorczej z 
magistrali wodociągowej biegnącej 
wzdłuď trasy Armii Krajowej po jej pół-
nocnej stronie, 

 

 

b) kanalizacja: 

- ustala sić odprowadzenie ċcieków sani-
tarnych i wód opadowych lub rozto-
powych do istniejącej kanalizacji ogól-
nospławnej, do głównych kolektorów: 

- w ul. Promyka, ul. Małogoskiej, ul. 
Mċcisławskiej, 

- w ul. Mickiewicza, ul. Potockiej, 

- w ul. Morawskiej i jej przedłuďeniu w 
kierunku przepompowni Marymont 
zlokalizowanej na osiedlu „Ruda”, 

c) kanalizacja deszczowa wydzielona: 

- kolektor burzowy w ul. Krasiĉskiego, 

- kanały deszczowe wzdłuď ul. Wybrzeďe 
Gdyĉskie, ul. Krasiĉskiego odprowa-
dzające wody opadowe bezpoċrednio 
do Wisły, 

d) kanały ogólnospławne projektowane dla 
poprawy wydajnoċci sieci: 

- kanał odciąďający w ul. Mċcisławskiej, 
ul. Małogoskiej, ul. Promyka, 

- w ul. Mickiewicza od ul. Mċcisławskiej 
do ul. Potockiej, 

- w ul. Gwiačdzistej od ul. Krasiĉskiego 
do ul. Potockiej, 

e) zaopatrzenie w gaz: 

- ustala sić zaopatrzenie w gaz do celów 
socjalno- bytowych i grzewczych z ist-
niejącej i projektowanej rozbiorczej 
sieci niskiego i ċredniego ciċnienia do 
0,5 MPa zlokalizowanej we wszystkich 
ulicach osiedla, 

- odległoċć ogrodzeĉ od trasy gazociągu 
– minimum 0,5 m, 

- szafki gazowe otwierane na zewnątrz 
od strony ulicy winny być lokalizowane 
w linii ogrodzenia, w innych przypad-
kach – w miejscu uzgodnionym z za-
rządcą sieci gazowej, 

f) zaopatrzenie w ciepło: 

- ustala sić zaopatrzenie w ciepło z ist-
niejącej magistrali cieplnej Toruĉskiej 2 
zlokalizowanej wzdłuď trasy Armii Kra-
jowej oraz z jej odgałćzienia zlokalizo-
wanego wzdłuď ul. Mickiewicza, 

- zasilenie południowej czćċci obszaru 
planu – z przewodów sieci cieplnej w 
ul. Bohomolca i w ul. Kniačnina, 

- zakazuje sić realizacji kotłowni uďytku-
jących paliwa stałe, oleje cićďkie i prze-
pracowane, 
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- zaleca sić stosowanie kolektorów sło-
necznych, jako ċrodka wspomagające-
go, 

- dopuszcza sić zaopatrzenie w ciepło z 
innych, proekologicznych oraz niekon-
wencjonalnych čródeł, w tym – odna-
wialnych, 

g) zaopatrzenie w energić elektryczną: 

- ustala sić zaopatrzenie w energić elek-
tryczną z istniejących stacji transforma-
torowych 15/04kV (wolnostojących i 
wbudowanych) zasilanych liniami ka-
blowymi SN-15kV, 

- doprowadzenie energii do poszczegól-
nych obiektów liniami kablowymi ni-
skiego napićcia, 

- lokalizacja nowych stacji w miarć zapo-
trzebowania - dla kaďdych nowo zain-
stalowanych 1000kW - nowa stacja 
transformatorowa odległoċć mićdzy 
stacjami nie wićksza niď 350m, 

- zakazuje sić przeprowadzania napo-
wietrznych linii energetycznych, 

h) telekomunikacja: 

- ustala sić podłączenia na obszarze ob-
jćtym granicami planu do istniejącej i 
rozbudowanej sieci kanalizacji telefo-
nicznej, 

- zakazuje sić przeprowadzania napo-
wietrznych linii telekomunikacyjnych, 

- przebudowć infrastruktury teletech-
nicznej naleďy uzgadniać z Wydziałem 
Teleinformatyki Komendy Stołecznej 
Policji, 

i) gospodarka odpadami: 

- ustala sić obowiązek usuwania odpa-
dów z obszaru planu przez upowaďnio-
ne przedsićbiorstwa, 

- ustala sić obowiązek wyposaďenia nie-
ruchomoċci w odpowiednie urządzenia 
oraz wyznaczenia miejsca do zbierania 
odpadów, w tym zbieranych selektyw-
nie, 

2) dopuszcza sić przebudowć, rozbudowć, mo-
dernizacjć sieci i urządzeĉ infrastruktury 
technicznej. 

§ 12.1. Ustala sić zasady i terminy tymcza-
sowego zagospodarowania terenów: 

1) zakazuje sić realizacji obiektów tymczaso-
wych na obszarze planu z wyjątkiem tymcza-
sowych obiektów zaplecza budowy oraz ob-
sługi imprez masowych na terenach zieleni 
ZPr, ZPp1, ZP2, ZPs; 

2) dopuszcza sić utrzymanie parkingów jedno-
poziomowych do czasu docelowej realizacji 
parkingów wielopoziomowych na terenach 
KSW1, KSW2; 

3) dopuszcza sić utrzymanie dotychczasowego 
uďytkowania terenów ogrodów działkowych 
do czasu przekształcenia tych terenów do 
funkcji docelowej 

4) dopuszcza sić utrzymanie parkingów jedno-
poziomowych do czasu realizacji funkcji pod-
stawowej na terenu U/KSg. 

§ 13.1. Ustala sić stawkć procentową, stano-
wiącą podstawć do naliczenia jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartoċci nieruchomoċci zwią-
zanego z uchwaleniem planu, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym 

1) w wysokoċci zapisanej w ustaleniach szcze-
gółowych dla terenów wyszczególnionych w 
rozdziale 2; 

2) w wysokoċci 0% dla terenów dróg publicz-
nych wyszczególnionych w rozdziale 3. 

Rozdział 2 
Ustalenia szczegółowe 

§ 14. Ustalenia szczegółowe dla terenu U 1 

1)  Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: usługi bez okreċlenia ich 
funkcji, nieuciąďliwe. 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego: 

a) minimalna powierzchnia terenu biolo-
gicznie czynna - 40% 

b) maksymalny wskačnik intensywnoċci za-
budowy terenu I=0,5 

c) maksymalna wysokoċć zabudowy 12m 
n.p.t. 

3) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną: 

a) zaopatrzenie w media z istniejącej sieci 
miejskiej, 

b) odprowadzenie ċcieków do istniejącej sie-
ci miejskiej. 

4) Zasady obsługi terenu komunikacyjnie: 

a) dojazd z ul. Drohickiej, 

b) ustala sić lokalizacjć garaďy, parkingów na 
terenie działki własnej. 

5) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 5, 6,  
10, 11. 
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6)  Szczególne warunki zagospodarowania te-

renu oraz ograniczenia w uďytkowaniu: 

a) dopuszcza sić rozbiórkć budynku starej 
przepompowni, rozbiórkć naleďy poprze-
dzić wykonaniem szczegółowej dokumen-
tacji historycznej, 

b) obowiązują ustalenia zawarte w § 9. 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu: 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 12  
pkt 1. 

8) Stawki procentowe: 

a) 30% dla całego terenu. 

§ 15. Ustalenia szczegółowe dla terenu U 2. 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: usługi bez okreċlenia ich 
funkcji, nieuciąďliwe. 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego: 

a) teren U2 leďy w strefie ochrony konserwa-
torskiej, w zakresie ochrony dziedzictwa 
kulturowego obowiązują ustalenia zawar-
te w § 7 ust. 2 pkt 6 i 7 oraz ust. 3, 

b) minimalna powierzchnia terenu biolo-
gicznie czynna - 10%, 

c) maksymalny wskačnik intensywnoċci za-
budowy terenu I=0,5, 

d) maksymalna wysokoċć zabudowy 12m 
n.p.t. 

3) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną: 

a) zaopatrzenie w media z istniejącej sieci 
miejskiej, 

b) odprowadzenie ċcieków do sieci miejskiej. 

4) Zasady obsługi terenu komunikacyjnie: 

a) dojazd z ulicy Kočmiana. 

5) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych: 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 5, 6,  
10, 11. 

6) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uďytkowaniu: 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 9. 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu: 

a)  obowiązują ustalenia zawarte w § 12  
pkt 1. 

 

 

8) Stawki procentowe: 

a) 30% dla całego terenu. 

§ 16. Ustalenia szczegółowe dla terenu UOsp. 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: usługi oċwiaty publicznej – 
szkoła podstawowa. 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego: 

a) minimalna powierzchnia terenu biolo-
gicznie czynna: nie ustala sić, 

b) dopuszcza sić realizacjć nawierzchni bo-
iska z sztucznych tworzyw, 

c) maksymalny wskačnik intensywnoċci za-
budowy terenu I=0,5, 

d) maksymalna wysokoċć zabudowy 17m 
n.p.t. 

3) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną: 

a) zaopatrzenie w media z istniejącej sieci 
miejskiej, 

b) odprowadzenie ċcieków - do sieci miej-
skiej. 

4) Zasady obsługi terenu komunikacyjnie: 

a) dojazd z ul. Mċcisławskiej i ul. Drohickiej. 

5) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych: 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 5, 6, 8, 
10, 11. 

6) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uďytkowaniu: 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 9. 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu: 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 12  
pkt 1. 

8) Stawki procentowe: 

a) 10% dla całego terenu. 

§ 17. Ustalenia szczegółowe dla terenu UOpp 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: usługi oċwiaty publicznej – 
przedszkole  

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego: 

a) teren UOpp leďy w granicach chronionego 
zespołu urbanistycznego – obowiązują na 
nim ustalenia § 7, 
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b) minimalna powierzchnia terenu biolo-
gicznie czynna – 60%, 

c) maksymalny wskačnik intensywnoċci za-
budowy terenu I=0,5, 

d) maksymalna wysokoċć zabudowy 12m 
n.p.t.  

3) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną: 

a) zaopatrzenie w media - z istniejącej sieci 
miejskiej, 

b) odprowadzenie ċcieków - do sieci miej-
skiej. 

4) Zasady obsługi terenu komunikacyjnie: 

a) dojazd z ulicy Rybiĉskiego. 

5) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych: 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 5, 6, 8, 
10, 11. 

6) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uďytkowaniu: 

a) budynek wartoċciowy pod wzglćdem ar-
chitektonicznym, wykazany w § 7 ust. 4. 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu: 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 12  
pkt 1. 

8) Stawki procentowe: 

a) 10% dla całego trenu. 

§ 18. Ustalenia szczegółowe dla terenu US: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: usługi sportu i rekreacji, 
oċrodek sportowy wielodyscyplinarny z 
obiektami towarzyszącymi w tym hotelo-
wymi. 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego: 

a) dopuszcza sić rozbudowć i budowć obiek-
tów towarzyszących, 

b) minimalna powierzchnia terenu biolo-
gicznie czynna łącznie z boiskami - 60%, 

c) maksymalny wskačnik intensywnoċci za-
budowy terenu I = 0,5, 

d) maksymalna wysokoċć zabudowy do 15m 
n.p.t. 

3) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną: 

a) zaopatrzenie w media – z sieci miejskiej, 

b) odprowadzenie ċcieków - do sieci miej-
skiej, 

4)  Zasady obsługi terenu komunikacyjnie: 

a) dojazdy z ulicy Potockiej, 

b) ustala sić lokalizacjć miejsc parkingowych 
na terenie działki własnej. 

5) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych: 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 5, 6, 8, 
10, 11. 

6) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uďytkowaniu: 

a) dopuszcza sić wyburzenie, przebudowć 
lub remont konserwatorski istniejących 
obiektów budowlanych wartoċciowych 
architektonicznie: stadionu wraz z trybu-
nami, budynku biurowego i kortów, robo-
ty budowlane naleďy poprzedzić wykona-
niem szczegółowej dokumentacji histo-
rycznej, 

b) obowiązują ustalenia zawarte w § 9. 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu: 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 12  
pkt 1. 

8)  Stawki procentowe: 

a) 30% dla całego terenu. 

§ 19. Ustalenia szczegółowe dla terenu 
U/KSg: 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: usługi nieuciąďliwe i garaďe 
wielopoziomowe  

b) dopuszczalne- zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna w północnej czćċci terenu 
(obecne działki ew. nr 14/9 i 14/10 z obr.  
7-04-16). 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego 

a) dopuszcza sić przekształcenie obecnego 
uďytkowania terenu na przeznaczenie do-
celowe – podstawowe, pod warunkiem 
odtworzenia liczby istniejących na tym te-
renie miejsc parkingowych oraz realizacji 
nowych miejsc parkingowych na terenie 
działki własnej  

b) minimalna powierzchnia terenu biolo-
gicznie czynna – 25% 

c) maksymalny wskačnik intensywnoċci za-
budowy terenu I = 2,2 

d) maksymalna wysokoċć zabudowy – 23m 
n.p.t., 6 kondygnacji  
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3) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-

niczną 

a) zaopatrzenie w media z sieci miejskiej  

b) odprowadzenie ċcieków – do sieci miej-
skiej 

4) Zasady obsługi terenu komunikacyjnie 

a) dojazdy z ul. Mickiewicza przez ulicć osie-
dlową wewnćtrzną 

b) ustala sić lokalizacje garaďy i parkingów 
na terenie działki własnej 

5) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 5, 6,  
10, 11 

6) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uďytkowaniu 

a) dopuszcza sić przebudowć, remonty ist-
niejącej zabudowy 

b) obowiązują ustalenia zawarte w § 9  

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

a) dopuszcza sić uďytkowanie terenu zgodnie 
z dotychczasowym przeznaczeniem do 
czasu realizacji przeznaczenia podstawo-
wego zgodnie z § 12 pkt 1, 4 

8) Stawki procentowe 

a) 30% dla całego terenu. 

§ 20. Ustalenia szczegółowe dla terenu MW 1 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna z usługami nieuciąďliwymi 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego 

a) dopuszcza sić przebudowć istniejących 
budynków, przekształcenia funkcji usług z 
wykluczeniem wprowadzenia usług uciąď-
liwych 

b) wyklucza sić intensyfikacjć zabudowy te-
renu przez wznoszenie nowych budyn-
ków, z wyjątkiem infrastruktury technicz-
nej i komunikacyjnej (parkingi) 

c) minimalna powierzchnia terenu biolo-
gicznie czynna - 40% 

d) maksymalny wskačnik intensywnoċci za-
budowy terenu I = 1,2 

e) maksymalna wysokoċć zabudowy - 30m 
n.p.t. 

f) wysokoċć zabudowy istniejącej – 60m 
n.p.t. 

3) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną 

a) zaopatrzenie w media – z sieci miejskiej 

b) odprowadzenie ċcieków - do sieci miej-
skiej 

4) Zasady obsługi terenu komunikacyjnie 

a) dojazdy z ulic Mickiewicza i Potockiej, 
przez ulicć osiedlową wewnćtrzną  
28 KD-W 

5) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 5, 6, 8, 
10, 11 

6) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uďytkowaniu 

a) na terenie MW 1 wydziela sić ogród osie-
dlowy MW 1/ZPo, na którym dopuszcza 
sić realizacjć urządzeĉ rekreacji i sportu 
oraz obiektów małej architektury  

b) na terenie MW 1/ZPo ustala sić minimalną 
powierzchnić biologicznie czynną terenu – 
50% 

c) obowiązują ustalenia zawarte w § 9 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 12 pkt 1 

8) Stawki procentowe 

a) 10% dla całego terenu. 

§ 21. Ustalenia szczegółowe dla terenu MW 2 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna z usługami nieuciąďliwymi 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego 

a) dopuszcza sić przebudowć istniejących 
budynków, przekształcenia funkcji istnie-
jących usług z wykluczeniem wprowadze-
nia usług uciąďliwych wyklucza sić inten-
syfikacjć zabudowy terenu przez wzno-
szenie nowych budynków, z wyjątkiem in-
frastruktury technicznej i komunikacyjnej 
(parkingi) 

b) minimalna powierzchnia terenu biolo-
gicznie czynna - 40% 

c) maksymalny wskačnik intensywnoċci za-
budowy terenu I=1,4 

d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 30m 
n.p.t. 

e) wysokoċć zabudowy istniejącej - 45m 
n.p.t. 
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3) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-

niczną 

a) zaopatrzenie w media – z sieci miejskiej 

b) odprowadzenie ċcieków - do sieci miej-
skiej 

4) Zasady obsługi terenu komunikacyjnie 

a) dojazdy z drogi publicznej ulicy 26 KD-D 
Tylďyckiej, ulicą osiedlową wewnćtrzną  
27 KD-W Tylďycką oraz z ulicy 24 KD-D 
Barszczewskiej 

5) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 5, 6, 8, 
10, 11 

6) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uďytkowaniu 

a) wydziela sić na terenie MW 2 ogród osie-
dlowy MW 2/ZPo dla którego ustala sić 
minimalną powierzchnić biologicznie 
czynną – 80% 

b) dopuszcza sić realizacjć obiektów małej 
architektury oraz urządzeĉ placu zabaw i 
rekreacji  

c) obowiązuje zachowanie wartoċciowych 
drzew oznaczonych na rysunku planu 

d) obowiązują ustalenia zawarte w § 9 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 12 pkt 1 

8) Stawki procentowe 

a) 10% dla całego terenu. 

§ 22. Ustalenia szczegółowe dla terenu  
MW 3, MW 3A 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna z usługami nieuciąďliwymi, 
istniejąca  

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego 

a) wyklucza sić zwićkszenie intensywnoċci 
zabudowy  

b) utrzymanie minimum 15% powierzchni 
biologicznie czynnej, jako zieleni urządzo-
nej na tarasach i dachach zabudowy 

c) wysokoċć zabudowy istniejącej - 51m 
n.p.t. 

3) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną 

a) zaopatrzenie w media - z sieci miejskiej 

b) odprowadzenie ċcieków - do sieci miej-
skiej 

4) Zasady obsługi terenu komunikacyjnie 

a) dojazd z ulicy Gwiačdzistej oraz ulicy Tyl-
ďyckiej 

b) ustala sić utrzymanie garaďy i miejsc par-
kingowych na terenie działki własnej  

5) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 5, 6,  
10, 11 

b) obowiązują ustalenia zawarte w § 9 

6) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uďytkowaniu 

a) w budynku przylegającym do ulicy Armii 
Krajowej naleďy zastosować ċrodki tech-
niczne zmniejszające uciąďliwoċć aku-
styczną do poziomu ustalonego w Pol-
skich Normach i przepisach szczególnych  

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

a)  obowiązują ustalenia zawarte w § 12  
pkt 1  

8) Stawki procentowe 

a) 30% dla całego terenu. 

§ 23. Ustalenia szczegółowe dla terenu MW 4 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna z usługami nieuciąďliwymi  

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego 

a) min. powierzchnia biologicznie czynna na 
działce budowlanej -25% 

b) maksym. wskačnik intensywnoċci zabu-
dowy działki budowlanej I=1,6 

c) maksymalna wysokoċć zabudowy projek-
towanej -23m n.p.t – 6 kondygnacji 

d) wysokoċć zabudowy istniejącej -46m 
n.p.t.- 15 kondygnacji 

e) dachy płaskie 

3) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną 

a) zaopatrzenie w media – z sieci miejskiej 

b) odprowadzenie ċcieków - do sieci miej-
skiej 

4) Zasady obsługi terenu komunikacyjnie 

a) dojazd z ulicy Barszczewskiej 

b) ustala sić lokalizacjć garaďy i parkingów 
na terenie działki własnej  
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5) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-

nych 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 5, 6,  
10, 11 

6) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uďytkowaniu 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 9 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

a) dopuszcza sić uďytkowanie istniejących 
parkingów do czasu realizacji przeznacze-
nia podstawowego  

b) obowiązują ustalenia zawarte w § 12 pkt 1 

8) Stawki procentowe 

a) 30% dla całego terenu. 

§ 24. Ustalenia szczegółowe dla terenu MW 5 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna z usługami nieuciąďliwymi  

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego 

a) min. powierzchnia biologicznie czynna na 
działce budowlanej - 25% 

b) maks. wskačnik intensywnoċci zabudowy 
działki budowlanej I=2,2 

c) maksymalna wysokoċć zabudowy 20 m 
n.p.t.  

d) dachy płaskie 

e) ċciany szczytowe budynków sytuowane 
bezpoċrednio przy granicy z sąsiednią 
działką - bez okien 

f) ustala sić usługi nieuciąďliwe w parterach 
budynków dostćpne od strony ulicy 

3) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną 

a) zaopatrzenie w media - z sieci miejskiej 

b) odprowadzenie ċcieków - do sieci miej-
skiej 

4) Zasady obsługi terenu komunikacyjnie 

a) dojazd z ulicy Barszczewskiej, Potockiej, 
Morawskiej 

b) ustala sić lokalizacjć garaďy i miejsc par-
kingowych oraz dróg poďarowych na te-
renie działki własnej 

c) dopuszcza sić moďliwoċć realizacji miejsc 
parkingowych w parterze budynków na 
zapleczu usług 

 

5) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 5, 6,  
10, 11 

6) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uďytkowaniu 

a) dopuszcza sić wyburzenie budynków war-
toċciowych architektonicznie przy ul. Po-
tockiej 2A,2B oraz Morawskiej róg Barsz-
czewskiej, roboty budowlane naleďy po-
przedzić wykonaniem szczegółowej do-
kumentacji historycznej 

b) obowiązują ustalenia zawarte w § 9 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 12 pkt 1 

8) Stawki procentowe 

a) 30% dla całego terenu. 

§ 25. Ustalenia szczegółowe dla terenu MW 6 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna z usługami nieuciąďliwymi  

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego 

a) min. powierzchnia biologicznie czynna na 
działce budowlanej - 25% 

b) maks. wskačnik intensywnoċci zabudowy 
działki budowlanej I = 2,5 

c) maksymalna wysokoċć zabudowy - 30m 
n.p.t.  

d) dachy płaskie 

e) nieprzekraczalna linia zabudowy okreċlo-
na na rysunku planu 

3) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną 

a) zaopatrzenie w media - z sieci miejskiej 

b) odprowadzenie ċcieków - do sieci miej-
skiej 

4) Zasady obsługi terenu komunikacyjnie 

a) dojazd z ulicy Barszczewskiej 

b) ustala sić lokalizacjć garaďy i parkingów 
na terenie działki własnej  

5) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych  

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 5, 6,  
10, 11 

6) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uďytkowaniu 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 9 
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7) Warunki tymczasowego zagospodarowania 

terenu 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 12 pkt 1 

8) Stawki procentowe 

a) 30% dla całego terenu. 

§ 26. Ustalenia szczegółowe dla terenów  
MW 7, MW 8 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna z usługami nieuciąďliwymi 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego 

a) dopuszcza sić, zmiany przeznaczenia 
funkcji usług, z wykluczeniem wprowa-
dzenia usług uciąďliwych 

b) minimalna powierzchnia terenu biolo-
gicznie czynna - 25% 

c) maks. wskačnik intensywnoċci zabudowy 
dla terenu MW 7 - I = 2,5 

d) maksym. wskačnik intensywnoċci zabu-
dowy dla terenu MW 8 - I = 1,5 

e) wysokoċć istniejącej zabudowy - 31m 
n.p.t.  

3) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną 

a) zaopatrzenie w media – z sieci miejskiej 

b) odprowadzenie ċcieków - do sieci miej-
skiej 

4) Zasady obsługi terenu komunikacyjnie 

a) dojazd z ulicy Gwiačdzistej 

b) ustala sić lokalizacjć garaďy i parkingów 
na terenie działki własnej  

5) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 5, 6,  
10, 11 

6) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uďytkowaniu 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 9 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

a)  obowiązują ustalenia zawarte w § 12  
pkt 1 

8) Stawki procentowe 

a) 10% dla całego terenu. 

 

 

 

§ 27. Ustalenia szczegółowe dla terenu MW 9 

1) Przeznaczenie terenu  

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna z usługami nieuciąďliwymi  

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego 

a) teren leďy w granicach strefy ochrony 
konserwatorskiej, w zakresie ochrony 
dziedzictwa kulturowego obowiązują usta-
lenia § 7 ust. 3  

b) wyklucza sić intensyfikacjć zabudowy te-
renu przez wznoszenie nowych budynków 

c) minimalna powierzchnia terenu biolo-
gicznie czynna - 60% 

d) maksymalny wskačnik intensywnoċci za-
budowy terenu I = 1,3 

e) wysokoċć istniejącej zabudowy - 54m 
n.p.t. 

3) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną 

a) zaopatrzenie w media - z sieci miejskiej 

b) odprowadzenie ċcieków - do sieci miej-
skiej  

4) Zasady obsługi terenu komunikacyjnie 

a) dojazd z ulicy Promyka 

b) ustala sić lokalizacjć garaďy i parkingów 
na terenie działki własnej oraz na sąsied-
nim terenie KSg/U 

5) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 5, 6, 8, 
10, 11 

6) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uďytkowaniu 

a) wydziela sić na terenie MW 9 ogród osie-
dlowy MW 9/ZPo dla którego ustala sić 
minimalną powierzchnić biologicznie 
czynną – 60%  

b) dopuszcza sić realizacjć parkingu pod-
ziemnego pod terenem ogrodu osiedlo-
wego MW 9/ZPo, z utworzeniem na jego 
stropie zieleni ogrodowej, zaliczonej do 
powierzchni biologicznie czynnej, 

c) dopuszcza sić zgodnie z ustaleniem za-
wartym w § 7 ust. 3, rozmieszczanie re-
klam na terenie MW 9 według zasad usta-
lonych dla strefy II, okreċlonych w § 5  
ust. 3 pkt 2  

d) obowiązują ustalenia zawarte w § 9  
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7) Warunki tymczasowego zagospodarowania 

terenu 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 12 pkt 1 

8) Stawki procentowe 

a) 10% dla całego terenu. 

§ 28. Ustalenia szczegółowe dla terenu  
MW 10 

1) Przeznaczenie terenu  

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna z usługami nieuciąďliwymi 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego 

a) teren leďy w granicach strefy ochrony 
konserwatorskiej, w zakresie ochrony 
dziedzictwa kulturowego obowiązują usta-
lenia zawarte w § 7 ust. 3 

b) wyklucza sić intensyfikacjć zabudowy 
przez budowć nowych budynków 

c) minimalna powierzchnia terenu biolo-
gicznie czynna – 30% 

d) maksymalny wskačnik intensywnoċci za-
budowy terenu I = 2,0 

e)  wysokoċć istniejącej zabudowy - 51m 
n.p.t.  

3) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną 

a) zaopatrzenie w media – z sieci miejskiej 

b) odprowadzenie ċcieków - do sieci miej-
skiej 

4) Zasady obsługi terenu komunikacyjnie 

a) dojazd z ulicy Kočmiana 

5) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 5, 6,  
10, 11 

6) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uďytkowaniu 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 9 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 12 pkt 1 

8) Stawki procentowe 

a) 10% dla całego terenu 

§ 29. Ustalenia szczegółowe dla terenu  
MW 11 

1) Przeznaczenie terenu  

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna z usługami nieuciąďliwymi 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego 

a) teren MW 11 leďy w granicach strefy 
ochrony konserwatorskiej w zakresie 
ochrony dziedzictwa kulturowego obowią-
zują ustalenia zawarte w § 7 

b) wyklucza sić intensyfikacjć zabudowy 
przez budowć nowych budynków 

c) minimalna powierzchnia terenu biolo-
gicznie czynna - 25% 

d) maksymalny wskačnik intensywnoċci za-
budowy terenu I = 1,3 

e) wysokoċć istniejącej zabudowy: 23m n.p.t. 
- 7 kondygnacji 

3) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną 

a) zaopatrzenie w media – z sieci miejskiej 

b) odprowadzenie ċcieków - do sieci miej-
skiej 

4) Zasady obsługi terenu komunikacyjnie 

a) dojazd z ulicy Sułkowskiego 

b) miejsca parkingowe na terenie działki 
własnej  

5) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 5, 6,  
10, 11 

6)  Szczególne warunki zagospodarowania te-
renu oraz ograniczenia w uďytkowaniu 

a) w budynku przylegającym do ulicy Kra-
siĉskiego naleďy zastosować ċrodki tech-
niczne zmniejszające uciąďliwoċć aku-
styczną do poziomu ustalonego w Pol-
skich Normach i przepisach szczególnych  

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 12 pkt 1 

8) Stawki procentowe 

a) 10% dla całego terenu. 

§ 30. Ustalenia szczegółowe dla terenu  
MW 12 

1) Przeznaczenie terenu  

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna z usługami nieuciąďliwymi 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego 

a) teren MW 12 leďy w granicach strefy 
ochrony konserwatorskiej, w zakresie 
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ochrony dziedzictwa kulturowego obowią-
zują ustalenia zawarte w § 7 

b) wyklucza sić intensyfikacjć zabudowy 
przez budowć nowych budynków 

c) minimalna powierzchnia terenu biolo-
gicznie czynna - 25% 

d) maksymalny wskačnik intensywnoċci za-
budowy terenu I = 1,0 

e) wysokoċć istniejącej zabudowy: 15m n.p.t. 
– 4 kondygnacje 

3)  Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną 

a) zaopatrzenie w media - z sieci miejskiej 

b) odprowadzenie ċcieków - do sieci miej-
skiej 

4) Zasady obsługi terenu komunikacyjnie 

a) dojazd z ulicy Sułkowskiego 

b) miejsca parkingowe na terenie działki 
własnej  

5)  Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 5, 6,  
10, 11 

6) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uďytkowaniu 

a) budynek przy ul. Sułkowskiego 4 warto-
ċciowy architektonicznie, obowiązują 
ustalenia zawarte w § 7 ust. 4 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 12 pkt 1 

8) Stawki procentowe 

a) 10% dla całego terenu. 

§ 31. Ustalenia szczegółowe dla terenu 
MW 13 

1) Przeznaczenie terenu  

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna z usługami nieuciąďliwymi  

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego 

a) teren MW 13 leďy w granicach strefy 
ochrony konserwatorskiej, w zakresie 
ochrony dziedzictwa kulturowego obowią-
zują ustalenia zawarte w § 7 

b) wyklucza sić intensyfikacjć zabudowy 
przez budowć nowych budynków 

c) minimalna powierzchnia terenu biolo-
gicznie czynna - 20% 

d) maksymalny wskačnik intensywnoċci za-
budowy terenu I = 1,7 

e) wysokoċć istniejącej zabudowy: 15m n.p.t. 
- 4 kondygnacje 

3) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną 

a) zaopatrzenie w media - z sieci miejskiej 

b) odprowadzenie ċcieków - do sieci miej-
skiej 

4) Zasady obsługi terenu komunikacyjnie 

a) dojazd z ulicy Krasiĉskiego oraz ulicy 
Dziennikarskiej 

b) miejsca parkingowe w liniach rozgranicza-
jących ul. Krasiĉskiego 

5) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 5, 6,  
10, 11  

6) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uďytkowaniu 

a) w budynku przylegającym do ulicy Kra-
siĉskiego naleďy zastosować ċrodki tech-
niczne zmniejszające uciąďliwoċć aku-
styczną do poziomu ustalonego w Pol-
skich Normach i przepisach szczególnych  

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 12 pkt 1 

8) Stawki procentowe 

a) 10% dla całego terenu. 

§ 32. Ustalenia szczegółowe dla terenu 
MW 14 

1) Przeznaczenie terenu  

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna z usługami nieuciąďliwymi 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego 

a) teren MW 14 leďy w granicach strefy 
ochrony konserwatorskiej, w zakresie 
ochrony dziedzictwa kulturowego obowią-
zują ustalenia zawarte w § 7 

b) wyklucza sić intensyfikacjć zabudowy 
przez budowć nowych budynków 

c) minimalna powierzchnia terenu biolo-
gicznie czynna - 25% 

d) maksymalny wskačnik intensywnoċci za-
budowy terenu I = 1,3 

e) wysokoċć istniejącej zabudowy: 15m n.p.t. 
- 4 kondygnacje 
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3) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-

niczną 

a) zaopatrzenie w media - z sieci miejskiej 

b) odprowadzenie ċcieków - do sieci miej-
skiej 

4) Zasady obsługi terenu komunikacyjnie 

a) dojazdy z ulicy Krasiĉskiego, ulicy Tuchol-
skiej 

b) garaďe na terenie działki własnej, miejsca 
parkingowe w liniach rozgraniczających 
ul. Krasiĉskiego 

5) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 5, 6,  
10, 11 

6) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uďytkowaniu 

a) w budynku przylegającym do ulicy Kra-
siĉskiego naleďy zastosować ċrodki tech-
niczne zmniejszające uciąďliwoċć aku-
styczną do poziomu ustalonego w Pol-
skich Normach i przepisach szczególnych 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 12 pkt 1 

8) Stawki procentowe 

a) 10% dla całego terenu. 

§ 33. Ustalenia szczegółowe dla terenu  
MW 15 

1) Przeznaczenie terenu  

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna z usługami nieuciąďliwymi 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego 

a) teren MW 15 leďy w granicach strefy 
ochrony konserwatorskiej, w zakresie 
ochrony dziedzictwa kulturowego obowią-
zują ustalenia zawarte w § 7 

b) wyklucza sić intensyfikacjć zabudowy 
przez budowć nowych budynków  

c)  minimalna powierzchnia terenu biolo-
gicznie czynna - 25% 

d) maksymalny wskačnik intensywnoċci za-
budowy terenu I = 1,0 

e) wysokoċć istniejącej zabudowy: 12m n.p.t. 
- 3 kondygnacje 

3) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną 

a) zaopatrzenie w media – z sieci miejskiej 

b)  odprowadzenie ċcieków - do sieci miej-
skiej 

4) Zasady obsługi terenu komunikacyjnie 

a) dojazdy z ulicy Bytomskiej 

b) garaďe i miejsca parkingowe na terenie 
działki własnej  

5) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 5, 6,  
10, 11 

6) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uďytkowaniu 

a) w budynku przylegającym do ulicy Mic-
kiewicza naleďy zastosować ċrodki tech-
niczne zmniejszające uciąďliwoċć aku-
styczną do poziomu ustalonego w Pol-
skich Normach i przepisach szczegóło-
wych 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania 
teren 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 12 pkt 1 

8) Stawki procentowe 

a) 10% dla całego terenu. 

§ 34. Ustalenia szczegółowe dla terenu MN 1 

1) Przeznaczenie terenu  

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa z 
przewagą budownictwa jednorodzinnego 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego 

a) teren MN 1 leďy w granicach strefy ochro-
ny konserwatorskiej, w zakresie ochrony 
dziedzictwa kulturowego obowiązują usta-
lenia zawarte w § 7 

b) dopuszcza sić zachowanie i realizacjć 
funkcji usługowych do 30% powierzchni 
całkowitej budynku, typu biurowego, 
handlowego, ochrony zdrowia; wyklucza 
sić lokalizacjć usług uciąďliwych  

c) min. powierzchnia biologicznie czynna na 
działce budowlanej - 25% 

d) dopuszcza sić utrzymanie na istniejących 
zabudowanych działkach budowlanych 
istniejącej powierzchni biologicznie czyn-
nej 

e) maksym. wskačnik intensywnoċci zabu-
dowy działki budowlanej I = 0,9 

f) maks. wskačnik intensywnoċci zabudowy 
dla działek wzdłuď ul. Mickiewicza I = 1,0 

g) na istniejących zabudowanych działkach 
budowlanych dopuszcza sić utrzymanie 
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istniejącego wskačnika intensywnoċci za-
budowy 

h) maksymalna wysokoċć zabudowy: 12m 
n.p.t. 

i) dopuszcza sić przebudowć, rozbudowć 
oraz budowć obiektów budowlanych z 
obowiązkiem przestrzegania ustaleĉ za-
wartych w § 7  

j) wyklucza sić realizacjć nowej i nakazuje li-
kwidacjć istniejącej napowietrznej sieci te-
lekomunikacyjnej 

3) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną 

a) zaopatrzenie w media - z sieci miejskiej 

b) odprowadzenie ċcieków – do sieci miej-
skiej 

4) Zasady obsługi terenu komunikacyjnie 

a) garaďe i miejsca parkingowe na terenie 
działki własnej  

5) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § : 5, 6, 
10, 11 

6) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uďytkowaniu 

a) obiekty nie bćdące zabytkami, wyszcze-
gólnione w § 7 ust. 5, podlegają ustale-
niom zawartym w § 7 ust. 6 pkt 1 w bu-
dynkach przylegających do ulicy Mickie-
wicza naleďy zastosować ċrodki technicz-
ne zmniejszające uciąďliwoċć akustyczną 
do poziomu ustalonego w Polskich Nor-
mach i przepisach szczególnych 

b) obowiązują ustalenia zawarte w § 9 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 12 pkt 1 

8) Stawki procentowe 

a) 10% dla całego terenu. 

§ 35. Ustalenia szczegółowe dla terenu MN 2 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa z 
przewagą budownictwa jednorodzinnego 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego 

a) teren MN 2 leďy w granicach strefy ochro-
ny konserwatorskiej, w zakresie ochrony 
dziedzictwa kulturowego obowiązują usta-
lenia zawarte w § 7 

b) dopuszcza sić zachowanie i realizacjć 
funkcji usługowych do 30% powierzchni 
całkowitej budynku, typu biurowego, 
handlowego, ochrony zdrowia; wyklucza 
sić lokalizacjć usług uciąďliwych 

c) min. powierzchnia biologicznie czynna na 
działce budowlanej - 25% 

d) dopuszcza sić utrzymanie na istniejących 
zabudowanych działkach budowlanych 
istniejącej powierzchni biologicznie czyn-
nej  

e) maks. wskačnik intensywnoċci zabudowy 
działki budowlanej I = 1,0 

f) na istniejących zabudowanych działkach 
budowlanych dopuszcza sić utrzymanie 
istniejącego wskačnika intensywnoċci za-
budowy 

g) maksymalna wysokoċć zabudowy: 12m 
n.p.t 

h) dopuszcza sić przebudowć, rozbudowć 
oraz budowć obiektów budowlanych z 
obowiązkiem przestrzegania ustaleĉ za-
wartych w § 7  

i) wyklucza sić realizacjć nowej i nakazuje li-
kwidacjć istniejącej napowietrznej sieci te-
lekomunikacyjnej 

3) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną 

a) zaopatrzenie w media - z sieci miejskiej 

b) odprowadzenie ċcieków – do sieci miej-
skiej 

4) Zasady obsługi terenu komunikacyjnie  

a) garaďe i miejsca parkingowe na terenie 
działki własnej  

5) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § : 5, 6, 
10, 11 

6) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uďytkowaniu 

a) obiekty nie bćdące zabytkami, wyszcze-
gólnione w § 7 ust. 5, podlegają ustale-
niom zawartym w § 7 ust. 6 pkt 1  

b) w budynkach przylegających do ulicy 
Mickiewicza naleďy zastosować ċrodki 
techniczne zmniejszające uciąďliwoċć aku-
styczną do poziomu ustalonego w Pol-
skich Normach i przepisach szczególnych 

c) obowiązują ustalenia zawarte w § 9 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 12 pkt 1 
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8) Stawki procentowe 

a) 10% dla całego terenu 

§ 36. Ustalenia szczegółowe dla terenu MN 3 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa z 
przewagą budownictwa jednorodzinnego 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego 

a) teren MN 3 leďy w granicach strefy ochro-
ny konserwatorskiej, w zakresie ochrony 
dziedzictwa kulturowego obowiązują usta-
lenia zawarte w § 7 

b)  dopuszcza sić zachowanie i realizacjć 
funkcji usługowych do 30% powierzchni 
całkowitej budynku, typu biurowego, 
handlowego, ochrony zdrowia; wyklucza 
sić lokalizacjć usług uciąďliwych 

c) min. powierzchnia biologicznie czynna na 
działce budowlanej - 40% 

d) dopuszcza sić utrzymanie na istniejących 
działkach budowlanych – istniejącej po-
wierzchni biologicznie czynnej 

e) maks. wskačnik intensywnoċci zabudowy 
działki budowlanej I = 0,9 

f) na istniejących zabudowanych działkach 
budowlanych dopuszcza sić utrzymanie 
istniejącego wskačnika intensywnoċci za-
budowy 

g) maksymalna wysokoċć zabudowy: 12m 
n.p.t 

h) dopuszcza sić przebudowć, rozbudowć 
oraz budowć obiektów budowlanych z 
obowiązkiem przestrzegania ustaleĉ za-
wartych w § 7  

i) wyklucza sić realizacjć nowej i nakazuje li-
kwidacjć istniejącej napowietrznej sieci te-
lekomunikacyjnej 

3) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną 

a) zaopatrzenie w media - z sieci miejskiej 

b) odprowadzenie ċcieków – do sieci miej-
skiej 

4) Zasady obsługi terenu komunikacyjnie 

a) garaďe i miejsca parkingowe na terenie 
działki własnej  

5) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 5, 6,  
10, 11 

 

6) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uďytkowaniu 

a) obiekty nie bćdące zabytkami, wyszcze-
gólnione w § 7 ust. 5, podlegają ustale-
niom zawartym w § 7 ust. 6 pkt 1 

b)  obowiązują ustalenia zawarte w § 9 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 12 pkt 1 

8) Stawki procentowe 

a) 10% dla całego terenu. 

§ 37. Ustalenia szczegółowe dla terenu MN 4 

1) Przeznaczenie terenu  

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa z 
przewagą budownictwa jednorodzinnego 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego 

a) teren MN 4 leďy w granicach strefy ochro-
ny konserwatorskiej, w zakresie ochrony 
dziedzictwa kulturowego obowiązują usta-
lenia zawarte w § 7 

b) dopuszcza sić zachowanie i realizacjć 
funkcji usługowych do 30% powierzchni 
całkowitej budynku, typu biurowego, 
handlowego, ochrony zdrowia; wyklucza 
sić lokalizacjć usług uciąďliwych 

c) min. powierzchnia biologicznie czynna na 
działce budowlanej - 40% 

d) dopuszcza sić utrzymanie na istniejących 
zabudowanych działkach budowlanych 
istniejącej powierzchni biologicznie czyn-
nej 

e) maks. wskačnik intensywnoċci zabudowy 
działki budowlanej I = 0,9 

f) na istniejących zabudowanych działkach 
budowlanych dopuszcza sić utrzymanie 
istniejącego wskačnika intensywnoċci za-
budowy 

g) maksymalna wysokoċć zabudowy: 12m 
n.p.t 

h) dopuszcza sić przebudowć, rozbudowć 
oraz budowć obiektów budowlanych z 
obowiązkiem przestrzegania ustaleĉ za-
wartych w § 7  

i) wyklucza sić realizacjć nowej i nakazuje li-
kwidacjć istniejącej napowietrznej sieci te-
lekomunikacyjnej 

3) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną 

a) zaopatrzenie w media - z sieci miejskiej 
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b) odprowadzenie ċcieków – do sieci miej-
skiej 

4) Zasady obsługi terenu komunikacyjnie 

a) garaďe i miejsca parkingowe na terenie 
działki własnej  

5) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 5, 6,  
10, 11 

6) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uďytkowaniu 

a) ustala sić, jako wartoċciowy zespół urba-
nistyczno architektoniczny zlokalizowany 
w południowej czćċci terenu MN 4 ozna-
czony na rysunku planu, wyszczególniony 
w § 7 ust. 4 pkt 1, 2 dla którego obowiązu-
ją ustalenia zawarte w § 7 ust. 2 

b) obiekty, nie bćdące zabytkami, wyszcze-
gólnione w § 7 ust. 5, podlegają ustale-
niom zawartym w § 7 ust. 6 pkt 1 

c) obowiązują ustalenia zawarte w § 9 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

a)  obowiązują ustalenia zawarte w § 12  
pkt 1 

8) Stawki procentowe 

a) 10% dla całego terenu. 

§ 38. Ustalenia szczegółowe dla terenu MN 5 

1) Przeznaczenie terenu  

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa z 
przewagą budownictwa jednorodzinnego 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego 

a) teren MN 5 leďy w granicach strefy ochro-
ny konserwatorskiej, w zakresie ochrony 
dziedzictwa kulturowego obowiązują usta-
lenia zawarte w § 7 

b) dopuszcza sić zachowanie i realizacjć 
funkcji usługowych do 30% powierzchni 
całkowitej budynku, typu biurowego, 
handlowego, ochrony zdrowia; wyklucza 
sić lokalizacjć usług uciąďliwych 

c) min. powierzchnia biologicznie czynna na 
działce budowlanej - 40% 

d) dopuszcza sić utrzymanie na istniejących 
zabudowanych działkach budowlanych 
istniejącej powierzchni biologicznie czyn-
nej  

 

 

e) maks. wskačnik intensywnoċci zabudowy 
działki budowlanej I = 0,9 

f) na istniejących zabudowanych działkach 
budowlanych dopuszcza sić utrzymanie 
istniejącego wskačnika intensywnoċci za-
budowy 

g) maksymalna wysokoċć zabudowy: 12m 
n.p.t 

h) dopuszcza sić przebudowć, rozbudowć 
oraz budowć obiektów budowlanych z 
obowiązkiem przestrzegania ustaleĉ za-
wartych w § 7  

i) wyklucza sić realizacjć nowej i nakazuje li-
kwidacjć istniejącej napowietrznej sieci te-
lekomunikacyjnej 

3) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną 

a) zaopatrzenie w media - z sieci miejskiej 

b) odprowadzenie ċcieków – do sieci miej-
skiej 

4) Zasady obsługi terenu komunikacyjnie 

a) garaďe i miejsca parkingowe na terenie 
działki własnej  

5) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 5, 6,  
10, 11 

6) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uďytkowaniu 

a) ustala sić, jako wartoċciowy zespół urba-
nistyczno architektoniczny obejmujący ca-
ły teren MN 5, wyszczególniony w § 7  
ust. 4 pkt 1, 2, dla którego obowiązują 
ustalenia zawarte w § 7 ust. 2 

b) obowiązują ustalenia zawarte w § 9 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 12 pkt 1 

8) Stawki procentowe 

a) 10% dla całego terenu 

§ 39. Ustalenia szczegółowe dla terenu MN 6 

1) Przeznaczenie terenu  

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa z 
przewagą budownictwa jednorodzinnego 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego 

a) teren MN 6 leďy w granicach strefy ochro-
ny konserwatorskiej, w zakresie ochrony 
dziedzictwa kulturowego obowiązują usta-
lenia zawarte w § 7 
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b) dopuszcza sić zachowanie i realizacjć 
funkcji usługowych do 30% powierzchni 
całkowitej budynku, typu biurowego, 
handlowego, ochrony zdrowia; wyklucza 
sić lokalizacjć usług uciąďliwych 

c) min. powierzchnia biologicznie czynna na 
działce budowlanej - 40% 

d) dopuszcza sić utrzymanie na istniejących 
zabudowanych działkach budowlanych 
istniejącej powierzchni biologicznie czyn-
nej 

e) maks. wskačnik intensywnoċci zabudowy 
działki budowlanej I = 0,9 

f) na istniejących zabudowanych działkach 
budowlanych dopuszcza sić utrzymanie 
istniejącego wskačnika intensywnoċci za-
budowy 

g) maksymalna wysokoċć zabudowy: 12m 
n.p.t 

h) dopuszcza sić przebudowć, rozbudowć 
oraz budowć obiektów budowlanych z 
obowiązkiem przestrzegania ustaleĉ za-
wartych w § 7  

i)  wyklucza sić realizacjć nowej i nakazuje 
likwidacjć istniejącej napowietrznej sieci 
telekomunikacyjnej 

3) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną 

a) zaopatrzenie w media - z sieci miejskiej 

b) odprowadzenie ċcieków – do sieci miej-
skiej 

4) Zasady obsługi terenu komunikacyjnie 

a) garaďe i miejsca parkingowe na terenie 
działki własnej  

5) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 5, 6, 
10, 11 

6) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uďytkowaniu 

a) wskazuje sić budynek zlokalizowany na 
terenie MN 6, oznaczony na rysunku pla-
nu, wpisany do rejestru zabytków WKZ, 
wyszczególniony w § 7 ust. 1 pkt 3, dla 
którego obowiązują ustalenia zawarte w 
§ 7 ust. 2 

b) obiekty nie bćdące zabytkami, wyszcze-
gólnione w § 7 ust. 5, podlegają ustale-
niom zawartym w § 7 ust. 6 pkt 1  

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 12 pkt 1 

8) Stawki procentowe 

a) 10% dla całego terenu 

§ 40. Ustalenia szczegółowe dla terenu MN 7 

1) Przeznaczenie terenu  

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa z 
przewagą budownictwa jednorodzinnego 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego 

a) teren MN 7 leďy w granicach strefy ochro-
ny konserwatorskiej, w zakresie ochrony 
dziedzictwa kulturowego obowiązują usta-
lenia zawarte w § 7 

b) dopuszcza sić zachowanie i realizacjć 
funkcji usługowych do 30% powierzchni 
całkowitej budynku, typu biurowego, 
handlowego, ochrony zdrowia; wyklucza 
sić lokalizacjć usług uciąďliwych 

c) min. powierzchnia biologicznie czynna na 
działce budowlanej - 40% 

d) dopuszcza sić utrzymanie na istniejących 
zabudowanych działkach budowlanych 
istniejącej powierzchni biologicznie czyn-
nej 

e) maks. wskačnik intensywnoċci zabudowy 
działki budowlanej I = 0,9 

f) na istniejących zabudowanych działkach 
budowlanych dopuszcza sić utrzymanie 
istniejącego wskačnika intensywnoċci za-
budowy 

g) maksymalna wysokoċć zabudowy: 12m 
n.p.t 

h) dopuszcza sić przebudowć, rozbudowć 
oraz budowć obiektów budowlanych z 
obowiązkiem przestrzegania ustaleĉ za-
wartych w § 7  

i) wyklucza sić realizacjć nowej i nakazuje li-
kwidacjć istniejącej napowietrznej sieci te-
lekomunikacyjnej 

3) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną 

a) zaopatrzenie w media - z sieci miejskiej 

b) odprowadzenie ċcieków – do sieci miej-
skiej 

4) Zasady obsługi terenu komunikacyjnie 

a) garaďe i miejsca parkingowe na terenie 
działki własnej  

5) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 5, 6, 
10, 11 
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6) Szczególne warunki zagospodarowania tere-

nu oraz ograniczenia w uďytkowaniu 

a) wskazuje sić budynek zlokalizowany na 
terenie MN 7, oznaczony na rysunku pla-
nu, wpisany do rejestru zabytków WKZ, 
wyszczególniony w § 7 ust. 1 pkt 3, dla 
którego obowiązują ustalenia zawarte w 
§ 7 ust. 2 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 12 pkt 1 

8) Stawki procentowe 

a) 10% dla całego terenu 

§ 41. Ustalenia szczegółowe dla terenu MN 8 

1) Przeznaczenie terenu  

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa z 
przewagą budownictwa jednorodzinnego 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego 

a) ustala sić funkcjć budynku przy ul. Suł-
kowskiego 26 jako placówkć Biblioteki 
Publicznej 

b) teren MN 8 leďy w granicach strefy ochro-
ny konserwatorskiej, w zakresie ochrony 
dziedzictwa kulturowego obowiązują usta-
lenia zawarte w § 7 

c) dopuszcza sić zachowanie i realizacjć 
funkcji usługowych do 30% powierzchni 
całkowitej budynku, typu biurowego, 
handlowego, ochrony zdrowia; wyklucza 
sić lokalizacjć usług uciąďliwych 

d) min. powierzchnia biologicznie czynna na 
działce budowlanej - 40% 

e) dopuszcza sić utrzymanie na istniejących 
zabudowanych działkach budowlanych 
istniejącej powierzchni biologicznie czyn-
nej 

f) maks. wskačnik intensywnoċci zabudowy 
działki budowlanej I = 0,9 

g) na istniejących zabudowanych działkach 
budowlanych dopuszcza sić utrzymanie 
istniejącego wskačnika intensywnoċci za-
budowy 

h) maksymalna wysokoċć zabudowy: 12m 
n.p.t 

i) dopuszcza sić przebudowć, rozbudowć 
oraz budowć obiektów budowlanych z 
obowiązkiem przestrzegania ustaleĉ za-
wartych w § 7  

j) wyklucza sić realizacjć nowej i nakazuje li-
kwidacjć istniejącej napowietrznej sieci te-
lekomunikacyjnej 

3) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną 

a) zaopatrzenie w media - z sieci miejskiej 

b) odprowadzenie ċcieków – do sieci miej-
skiej 

4) Zasady obsługi terenu komunikacyjnie 

a) garaďe i miejsca parkingowe na terenie 
działki własnej  

5) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 5, 6,  
10, 11 

6) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uďytkowaniu 

a) wskazuje sić budynek zlokalizowany na 
terenie MN 8, oznaczony na rysunku pla-
nu, wpisany do rejestru zabytków WKZ, 
wyszczególniony w § 7 ust. 1 pkt 3, dla 
którego obowiązują ustalenia zawarte w 
§ 7 ust. 2 

b) obiekty nie bćdące zabytkami, wyszcze-
gólnione w § 7 ust. 5, podlegają ustale-
niom zawartym w § 7 ust. 6 pkt 1 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 12 pkt 1 

8) Stawki procentowe 

a) 10% dla całego terenu 

§ 42. Ustalenia szczegółowe dla terenu MN 9, 
MN 10 

1) Przeznaczenie terenu  

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa z 
przewagą budownictwa jednorodzinnego 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego 

a) tereny MN 9, MN 10 leďą w granicach stre-
fy ochrony konserwatorskiej, w zakresie 
ochrony dziedzictwa kulturowego obowią-
zują ustalenia zawarte w § 7 

b) dopuszcza sić zachowanie i realizacjć 
funkcji usługowych do 30% powierzchni 
całkowitej budynku, typu biurowego, 
handlowego, ochrony zdrowia; wyklucza 
sić lokalizacjć usług uciąďliwych 

c) min. powierzchnia biologicznie czynna na 
działce budowlanej - 40% 

d)  dopuszcza sić utrzymanie na istniejących 
zabudowanych działkach budowlanych 
istniejącej powierzchni biologicznie czyn-
nej 
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e) maks. wskačnik intensywnoċci zabudowy 
działki budowlanej = 0,9 

f) na istniejących zabudowanych działkach 
budowlanych dopuszcza sić utrzymanie 
istniejącego wskačnika intensywnoċci za-
budowy 

g) maksymalna wysokoċć zabudowy: 12m 
n.p.t 

h)  dopuszcza sić przebudowć, rozbudowć 
oraz budowć obiektów budowlanych z 
obowiązkiem przestrzegania ustaleĉ za-
wartych w § 7  

i) wyklucza sić realizacjć nowej i nakazuje li-
kwidacjć istniejącej napowietrznej sieci te-
lekomunikacyjnej 

3) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną 

a) zaopatrzenie w media - z sieci miejskiej 

b) odprowadzenie ċcieków – do sieci miej-
skiej 

4) Zasady obsługi terenu komunikacyjnie 

a) garaďe i miejsca parkingowe na terenie 
działki własnej  

5) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § : 5, 6, 
10, 11 

6) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uďytkowaniu 

a) ustala sić jako wartoċciowe zespoły urba-
nistyczno architektoniczne zlokalizowane 
na terenach: MN 9, MN 10, oznaczone na 
rysunku planu, wyszczególnione w § 7 
ust. 4 pkt 1, 2, dla których obowiązują 
ustalenia zawarte w § 7 ust. 2 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 12 pkt 1 

8) Stawki procentowe 

a) 10% dla całego terenu 

§ 43. Ustalenia szczegółowe dla terenu  
MN 11 

1) Przeznaczenie terenu  

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa z 
przewagą budownictwa jednorodzinnego 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego 

a) teren MN 11 leďy w granicach strefy 
ochrony konserwatorskiej, w zakresie 
ochrony dziedzictwa kulturowego obowią-
zują ustalenia zawarte w § 7 

b) dopuszcza sić zachowanie i realizacjć 
funkcji usługowych do 30% powierzchni 
całkowitej budynku, typu biurowego, 
handlowego, ochrony zdrowia; wyklucza 
sić lokalizacjć usług uciąďliwych 

c) min. powierzchnia biologicznie czynna na 
działce budowlanej - 40% 

d) dopuszcza sić utrzymanie na istniejących 
zabudowanych działkach budowlanych 
istniejącej powierzchni biologicznie czyn-
nej 

e) maks. wskačnik intensywnoċci zabudowy 
działki budowlanej I = 0,9 

f) na istniejących zabudowanych działkach 
budowlanych dopuszcza sić utrzymanie 
istniejącego wskačnika intensywnoċci za-
budowy 

g) maksymalna wysokoċć zabudowy: 12m 
n.p.t 

h) dopuszcza sić przebudowć, rozbudowć 
oraz budowć obiektów budowlanych z 
obowiązkiem przestrzegania ustaleĉ za-
wartych w § 7  

i) wyklucza sić realizacjć nowej i nakazuje li-
kwidacjć istniejącej napowietrznej sieci te-
lekomunikacyjnej 

3) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną 

a) zaopatrzenie w media - z sieci miejskiej 

b) odprowadzenie ċcieków – do sieci miej-
skiej 

4) Zasady obsługi terenu komunikacyjnie 

a) garaďe i miejsca parkingowe na terenie 
działki własnej  

5) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 5, 6,  
10, 11 

6) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uďytkowaniu 

a) wskazuje sić budynki zlokalizowane na te-
renie MN 11, oznaczone na rysunku planu, 
wpisane do rejestru zabytków WKZ, wy-
szczególnione w § 7 ust. 1 pkt 3, dla któ-
rych obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 2 

b) ustala sić jako wartoċciowy zespół urba-
nistyczno architektoniczny zlokalizowany 
na terenie MN 11 oznaczony na rysunku 
planu, wyszczególniony w § 7 ust. 4 pkt 1, 
2 dla którego obowiązują ustalenia zawar-
te w § 7 ust. 2 
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7) Warunki tymczasowego zagospodarowania 

terenu 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 12 pkt 1 

8) Stawki procentowe 

a) 10% dla całego terenu 

§ 44. Ustalenia szczegółowe dla terenu  
MN 12 

1) Przeznaczenie terenu  

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa z 
przewagą budownictwa jednorodzinnego 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego 

a) teren MN 12 leďy w granicach strefy 
ochrony konserwatorskiej, w zakresie 
ochrony dziedzictwa kulturowego obowią-
zują ustalenia zawarte w § 7 

b) dopuszcza sić zachowanie i realizacjć 
funkcji usługowych do 30% powierzchni 
całkowitej budynku, typu biurowego, 
handlowego, ochrony zdrowia; wyklucza 
sić lokalizacjć usług uciąďliwych 

c)  min. powierzchnia biologicznie czynna na 
działce budowlanej - 40% 

d)  dopuszcza sić utrzymanie na istniejących 
zabudowanych działkach budowlanych 
istniejącej powierzchni biologicznie czyn-
nej 

e) maks. wskačnik intensywnoċci zabudowy 
działki budowlanej I = 0,9 

f) na istniejących zabudowanych działkach 
budowlanych dopuszcza sić utrzymanie 
istniejącego wskačnika intensywnoċci za-
budowy 

g) maksymalna wysokoċć zabudowy: 12m 
n.p.t 

h) dopuszcza sić przebudowć, rozbudowć 
oraz budowć obiektów budowlanych z 
obowiązkiem przestrzegania ustaleĉ za-
wartych w § 7  

i) wyklucza sić realizacjć nowej i nakazuje li-
kwidacjć istniejącej napowietrznej sieci te-
lekomunikacyjnej 

3) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną 

a) zaopatrzenie w media – z sieci miejskiej 

b) odprowadzenie ċcieków – do sieci miej-
skiej 

4) Zasady obsługi terenu komunikacyjnie 

a) garaďe i miejsca parkingowe na terenie 
działki własnej  

5) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 5, 6, 
10, 11 

6) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uďytkowaniu 

a) wskazuje sić budynki zlokalizowane na te-
renie MN 12, oznaczone na rysunku planu, 
wpisane do rejestru zabytków WKZ, wy-
szczególnione w § 7 ust. 1 pkt 3, dla któ-
rych obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 2 

b) ustala sić jako wartoċciowy zespół urba-
nistyczno architektoniczny zlokalizowany 
w czćċci północno wschodniej terenu MN 
12 oznaczony na rysunku planu, wyszcze-
gólniony w § 7 ust. 4 pkt 1, 2 dla którego 
obowiązują ustalenia zawarte w § 7 ust. 2 

c) obiekty nie bćdące zabytkami, wyszcze-
gólnione w § 7 ust. 5, podlegają ustale-
niom zawartym w § 7 ust. 6 pkt 1  

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 12 pkt 1 

8) Stawki procentowe 

a) 10% dla całego terenu 

§ 45. Ustalenia szczegółowe dla terenu  
MN 13 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa z 
przewagą budownictwa jednorodzinnego 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego 

a) teren MN 13 leďy w granicach strefy 
ochrony konserwatorskiej, w zakresie 
dziedzictwa kulturowego obowiązują usta-
lenia zawarte w § 7 

b) dopuszcza sić utrzymanie funkcji usługo-
wych nieuciąďliwych do 30% powierzchni 
całkowitej budynku 

c) min. powierzchnia biologicznie czynna na 
działce budowlanej - 40% 

d) dopuszcza sić utrzymanie na istniejących 
zabudowanych działkach budowlanych 
istniejącej powierzchni biologicznie czyn-
nej 

e) maks. wskačnik intensywnoċci zabudowy 
działki budowlanej I = 0,9 

f) na istniejących zabudowanych działkach 
budowlanych dopuszcza sić utrzymanie 
istniejącego wskačnika intensywnoċci za-
budowy 
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g) maksymalna wysokoċć zabudowy - 12m 
n.p.t 

h) dopuszcza sić przebudowć, rozbudowć 
oraz budowć obiektów budowlanych z 
obowiązkiem przestrzegania ustaleĉ za-
wartych w § 7 

3) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną 

a) zaopatrzenie w media z sieci miejskiej 

b) odprowadzenie ċcieków do sieci miejskiej  

4) Zasady obsługi terenu komunikacyjnie 

a) garaďe i miejsca parkingowe na terenie 
działki własnej 

5) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 5, 6,  
10, 11 

6) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uďytkowaniu 

a) ustala sić jako wartoċciowy zespół urba-
nistyczno architektoniczny zlokalizowany 
na terenie MN 13 oznaczony na rysunku 
planu, wyszczególniony w § 7 ust. 4 pkt 1, 
2 dla którego obowiązują ustalenia zawar-
te w § 7 ust. 2 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 12 pkt 1  

8) Stawki procentowe 

a) 10% dla całego terenu. 

§ 46. Ustalenia szczegółowe dla terenu  
MN 14 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa z 
przewaga budownictwa jednorodzinnego 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego 

a) teren MN 14 leďy w granicach strefy 
ochrony konserwatorskiej, w zakresie 
ochrony dziedzictwa kulturowego obowią-
zują ustalenia zawarte w § 7 

b) dopuszcza sić utrzymanie funkcji usługo-
wych nieuciąďliwych do 30% powierzchni 
całkowitej budynku 

c) min. powierzchnia biologicznie czynna na 
działce budowlanej – 40% 

d) dopuszcza sić utrzymanie na istniejących 
zabudowanych działkach budowlanych – 
istniejącej powierzchni biologicznie czyn-
nej 

e) maks. wskačnik intensywnoċci zabudowy 
działki budowlanej - I = 0,9 

f) na istniejących zabudowanych działkach 
budowlanych dopuszcza sić utrzymanie 
istniejącego wskačnika intensywnoċci za-
budowy 

g) maksymalna wysokoċć zabudowy – 12m 
n.p.t 

h) dopuszcza sić przebudowć, rozbudowć 
oraz budowć obiektów budowlanych z 
obowiązkiem przestrzegania ustaleĉ za-
wartych w § 7  

3) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną  

a) zaopatrzenie w media – z sieci miejskiej 

b) odprowadzenie ċcieków do sieci miejskiej 

4) Zasady obsługi terenu komunikacyjnie 

a) garaďe i miejsca parkingowe na terenie 
własnej działki 

5) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 5, 6,  
10, 11  

6) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uďytkowaniu 

a) obiekty nie bćdące zabytkami, wyszcze-
gólnione w § 7 ust. 5, podlegają ustale-
niom zawartym w § 7 ust. 6 pkt 1 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 12 pkt 1 

8) Stawki procentowe 

a) 10% dla całego terenu 

§ 47. Ustalenia szczegółowe dla terenu  
MN 15 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa z 
przewaga budownictwa jednorodzinnego 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) teren MN 15 leďy w granicach strefy 
ochrony konserwatorskiej, w zakresie 
ochrony dziedzictwa kulturowego obowią-
zują ustalenia zawarte w § 7 

b) dopuszcza sić przeznaczenie na funkcje 
usługowe nieuciąďliwe do 30% po-
wierzchni całkowitej budynku oraz utrzy-
manie funkcji usług nieuciąďliwych w wy-
dzielonych lokalach przeznaczonych na 
funkcje usługowe 
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c) min. powierzchnia biologicznie czynna na 
działce budowlanej – 40% 

d) dopuszcza sić utrzymanie na istniejących 
zabudowanych działkach budowlanych 
istniejącej powierzchni biologicznie czyn-
nej 

e) maks. wskačnik intensywnoċci zabudowy 
działki budowlanej – I = 0,9 

f) na istniejących zabudowanych działkach 
budowlanych dopuszcza sić utrzymanie 
istniejącego wskačnika intensywnoċci za-
budowy 

g) maksymalna wysokoċć zabudowy – 12m 
n.p.t 

h) dopuszcza sić przebudowć, rozbudowć 
oraz budowć obiektów budowlanych z 
obowiązkiem przestrzegania ustaleĉ za-
wartych w § 7  

3) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną 

a) zaopatrzenie w media - z sieci miejskiej 

b) odprowadzenie ċcieków – do sieci miej-
skiej 

4) Zasady obsługi terenu komunikacyjnie 

a) garaďe i miejsca parkingowe na terenie 
działki własnej 

5) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 5, 6,  
10, 11 

6) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uďytkowaniu 

a) wskazuje sić budynki zlokalizowane na te-
renie MN 15, oznaczone na rysunku planu, 
wpisane do rejestru zabytków WKZ, wy-
szczególnione w § 7 ust. 1 pkt 3, dla któ-
rych obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 2 

b) ustala sić, jako wartoċciowy zespół urba-
nistyczno architektoniczny zlokalizowany 
w czćċci zachodniej terenu MN 15 ozna-
czony na rysunku planu, wyszczególniony 
w § 7 ust. ust. 4 pkt 1, 2 dla którego obo-
wiązują ustalenia zawarte w § 7 ust. 2 

c) dopuszcza sić na działce przy ul. Sułkow-
skiego 6 – powierzchnić biologicznie 
czynną – 25%  

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 12 pkt 1 

 

 

8) Stawki procentowe 

a) 10% dla całego terenu. 

§ 48. Ustalenia szczegółowe dla terenu  
MN 16 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa z 
przewaga budownictwa jednorodzinnego 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego 

a) teren MN 16 leďy w granicach strefy 
ochrony konserwatorskiej, w zakresie 
ochrony dziedzictwa kulturowego obowią-
zują ustalenia zawarte w § 7 

b) dopuszcza sić przeznaczenie na funkcje 
usługowe nieuciąďliwe do 30% po-
wierzchni całkowitej budynku oraz utrzy-
manie funkcji usług nieuciąďliwych w wy-
dzielonych lokalach przeznaczonych na 
funkcje usługowe 

c) min. powierzchnia biologicznie czynna na 
działce budowlanej – 40% 

d) dopuszcza sić utrzymanie na istniejących 
zabudowanych działkach budowlanych 
istniejącej powierzchni biologicznie czyn-
nej 

e) maks. wskačnik intensywnoċci zabudowy 
działki budowlanej – I = 0,9 

f) na istniejących zabudowanych działkach 
budowlanych dopuszcza sić utrzymanie 
istniejącego wskačnika intensywnoċci za-
budowy 

g) maksymalna wysokoċć zabudowy – 12m 
n.p.t 

h) dopuszcza sić przebudowć rozbudowć 
oraz budowć obiektów budowlanych z 
obowiązkiem przestrzegania ustaleĉ za-
wartych w § 7 

3) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną 

a) zaopatrzenie w media – z sieci miejskiej 

b) odprowadzenie ċcieków – do sieci miej-
skiej 

4) Zasady obsługi terenu komunikacyjnie 

a) garaďe i miejsca parkingowe na terenie 
działki własnej 

5) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 5, 6,  
10, 11 
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6) Szczególne warunki zagospodarowania tere-

nu oraz ograniczenia w uďytkowaniu 

a) ustala sić jako wartoċciowe pod wzglć-
dem architektonicznym budynki zlokali-
zowane na terenie MN 16 wyszczególnio-
ne w § 7 ust. 4 pkt 2 dla których obowiązu-
ją ustalenia zawarte w § 7 ust. 2 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu  

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 12 pkt 1 

8) Stawki procentowe 

a) 10% dla całego terenu. 

§ 49. Ustalenia szczegółowe dla terenu MN17 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolnostojąca i bličniacza z 
dopuszczeniem usług nieuciąďliwych 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego 

a) teren MN 17 leďy w granicach strefy 
ochrony konserwatorskiej, w zakresie 
ochrony dziedzictwa kulturowego obowią-
zują ustalenia zawarte w § 7 

b) min. powierzchnia biologicznie czynna na 
działce budowlanej – 40% 

c) maks. wskačnik intensywnoċci zabudowy 
działki budowlanej I = 0,8 

d) maksymalny udział powierzchni usługo-
wej w powierzchni całkowitej zabudowy – 
30% 

e) maksymalna wysokoċć zabudowy: 12m 
n.p.t 

f) dachy strome 45º, kolor pokrycia – czer-
wony 

3) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną 

a) zaopatrzenie w media – z sieci miejskiej 

b) odprowadzenie ċcieków do sieci miejskiej 

4) Zasady obsługi terenu komunikacyjnie 

a) dojazdy z projektowanego przedłuďenia 
ulic: Promyka i Małogoskiej  

b) garaďe wbudowane w bryłć budynku 

5) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 5, 6, 10, 
11, 12 

 

 

6) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uďytkowaniu 

a) ustala sić parametry zabudowy typu: 

- wolnostojącej: minimalna pow. działki - 
600m2, minimalna szerokoċć frontu 
działki -18m 

- bličniaczej: minimalna pow. działki - 
400m2, minimalna szerokoċć frontu 
działki -12m 

b) obowiązują ustalenia zawarte w § 9 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

a) dopuszcza sić dotychczasowe uďytkowa-
nie terenu do czasu realizacji przeznacze-
nia podstawowego 

8) Stawki procentowe 

a) 30% dla całego terenu 

§ 50. Ustalenia szczegółowe dla terenu  
MN 18/U/Uz 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolnostojąca i bličniacza 
lub usługi opieki społecznej, opieki zdro-
wotnej typu: dom opieki, dom dziennego 
pobytu, rodzina zastćpcza, usługi zdrowia, 
rehabilitacji 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego  

a) min. powierzchnia biologicznie czynna na 
działce budowlanej – 40% 

b) maks. wskačnik intensywnoċci zabudowy 
działki budowlanej I = 0,8 

c) maksymalny udział powierzchni usługo-
wej w powierzchni uďytkowej – 60% 

d) maksymalna wysokoċć zabudowy – 12m 
n.p.t 

e) dachy strome 45º,kolor pokrycia - czerwo-
ny  

3) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną 

a) zaopatrzenie w media – z sieci miejskiej 

b) odprowadzenie ċcieków do sieci miejskiej  

4) Zasady obsługi terenu komunikacyjnie 

a) dojazdy z projektowanego przedłuďenia 
ulic: Promyka i Małogoskiej 

b) garaďe wbudowane w bryłć budynku 
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5) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-

nych 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 5, 6, 10, 
11, 12 

6) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uďytkowaniu 

a) ustala sić parametry zabudowy typu: 

- wolnostojącej: minimalna powierzch-
nia działki – 600m2, minimalna szero-
koċć frontu działki – 18m 

- bličniaczej: minimalna powierzchnia 
działki – 400m2, minimalna szerokoċć 
frontu działki – 12m 

b) obowiązują ustalenia zawarte w § 9 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

a) dopuszcza sić dotychczasowe uďytkowa-
nie terenu do czasu realizacji przeznacze-
nia podstawowego 

8) Stawki procentowe 

a) 30% dla całego terenu. 

§ 51. Ustalenia szczegółowe dla terenu ZPs 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: mićdzyosiedlowy ogród re-
kreacji i sportu 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego 

a) dopuszcza sić realizacjć obiektów małej 
architektury, infrastruktury technicznej, 
urządzeĉ placów zabaw, boisk, ċcieďek, 
placów 

b) minimalna powierzchnia terenu biolo-
gicznie czynna - 70% 

3) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną 

a) zaopatrzenie w media – z sieci miejskiej 

b) odprowadzenie ċcieków – do sieci miej-
skiej 

4) Zasady obsługi terenu komunikacyjnie 

a) dojazd z ulicy Tylďyckiej 

5) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 5, 6, 8 

6) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uďytkowaniu 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 9 pkt 3 

 

 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 12 
ust. 1 

8) Stawki procentowe 

a) 10% dla całego terenu 

§ 52. Ustalenia szczegółowe dla terenu ZPp 1 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: zieleĉ urządzona publiczna, 
parkowo - rekreacyjno - sportowa 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego 

a) dopuszcza sić przebudowć, rozbudowć do 
15% stanu istniejącego powierzchni usłu-
gowej pawilonów usługowych z zacho-
waniem wysokoċci jednej kondygnacji 
oraz połączenia z miejską siecią infrastruk-
tury 

b) ustala sić lokalizacjć wskazaną na rysunku 
planu na terenie 2 KD-GP /r, kładki dla 
pieszych i rowerzystów, łączącej park 
„Kćpa Potocka” z obszarem Pasa Nadwi-
ċlaĉskiego 

c) dopuszcza sić przebudowć, rozbudowć, 
budowć obiektów i infrastruktury tech-
nicznej związanych z utrzymaniem parku 
oraz małej architektury, ciągów pieszych i 
placów, zaleca sić separacjć ċcieďek rowe-
rowych od ciągów pieszych 

d) ustala sić zachowanie i intensyfikacjć zie-
leni parkowej i izolacyjnej  

e) minimalna powierzchnia terenu biolo-
gicznie czynna - 90% 

f) dopuszcza sić budowć urządzeĉ sporto-
wych na terenie powierzchni biologicznie 
czynnej 

3) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną 

a) zaopatrzenie w media – z sieci miejskiej 

b) odprowadzenie ċcieków - do sieci miej-
skiej 

4) Zasady obsługi terenu komunikacyjnie 

a) dojazd z ul. Gwiačdzistej 

5) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 5, 8,  
10, 11 
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6) Szczególne warunki zagospodarowania tere-

nu oraz ograniczenia w uďytkowaniu 

a) teren ZPp1 jest czćċcią obszaru Systemu 
Przyrodniczego Warszawy –SPW, obowią-
zują ustalenia zawarte w § 6 

b) ustala sić ochronć wód powierzchnio-
wych oznaczonych na rysunku planu 
symbolem ZPp1/Ws i ZPp 2/Ws jako inte-
gralnej czćċci parku, przed zanieczyszcze-
niami i erozją wybrzeďy  

c) obowiązują ustalenia zawarte w § 9 pkt 3 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 12 pkt 1 

8) Stawki procentowe 

a) 10% dla całego terenu 

§ 53. Ustalenia szczegółowe dla terenu ZPp 2 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: zieleĉ urządzona publiczna, 
parkowo-rekreacyjno-sportowa 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego 

a) dopuszcza sić połączenie funkcjonalne i 
kompozycyjne terenu ZPp 2 z terenem 
ZPp 1 - parkiem „Kćpa Potocka” 

b) dopuszcza sić realizacjć ciągów pieszych, 
ċcieďek rowerowych, obiektów małej ar-
chitektury i małej gastronomii 

c) minimalna powierzchnia terenu biolo-
gicznie czynna - 90% 

d) dopuszcza sić budowć urządzeĉ sporto-
wych na terenie powierzchni biologicznie 
czynnej 

3) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną 

a) zaopatrzenie w media – z sieci miejskiej 

b) odprowadzenie ċcieków do sieci miejskiej 

4) Zasady obsługi terenu komunikacyjnie 

a) dojazd z ul. Gwiačdzistej 

5) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 5, 8,  
10, 11 

6) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uďytkowaniu 

a) teren ZPp 2 jest czćċcią obszaru Systemu 
Przyrodniczego Warszawy – SPW, obo-
wiązują ustalenia zawarte w § 6  

b) obowiązują ustalenia zawarte w § 9 pkt 3 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

a) dopuszcza sić dotychczasowe uďytkowa-
nie terenu z czćċciowym udostćpnieniem 
dla publicznoċci głównych ciągów pie-
szych do czasu realizacji przeznaczenia 
podstawowego  

b) obowiązują ustalenia zawarte w § 12  
pkt 1, 3 

8) Stawki procentowe 

a) 10% dla całego terenu 

§ 54. Ustalenia szczegółowe dla terenu ZPp 3 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: zieleĉ urządzona publiczna  

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego 

a) wyklucza sić budowć innych obiektów niď 
mała architektura i urządzenia wyposaďe-
nia parkowego 

b) minimalna powierzchnia terenu biolo-
gicznie czynna - 80%  

3) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną 

a) zaopatrzenie w media – z sieci miejskiej 

b) odprowadzenie ċcieków – do sieci miej-
skiej 

4) Zasady obsługi terenu komunikacyjnie 

a) dojazdy do ZPp 3 z ul. Tucholskiej 

5) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 5, 6, 8 

6) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uďytkowaniu 

a) teren ZPp 3 skwer im. Korpusu AK „Ďni-
wiarz“ leďy w granicach chronionego ze-
społu urbanistycznego, obowiązują usta-
lenia zawarte w § 7 ust 4 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 12 pkt 1 

8) Stawki procentowe 

a) 10% dla całego terenu. 

§ 55. Ustalenia szczegółowe dla terenu ZPr 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: zieleĉ urządzona publicznie 
dostćpna rekreacyjno-wypoczynkowa 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego 
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a) ustala sić przeprowadzenie przez teren 
ZPr osi widokowej na przedłuďeniu osi uli-
cy Bohomolca w kierunku wschodnim i 
przeprowadzenie wzdłuď niej ciągu pie-
szego i ċcieďki rowerowej 

b) ustala sić przeprowadzenie przez teren 
ZPr ogólnodostćpnych ciągów pieszych, 
co najmniej na trasach okreċlonych na ry-
sunku planu oraz wyznaczenie miejsc wy-
poczynku wyposaďonych w sprzćt ogro-
dowy 

c) wyklucza sić na terenie ZPr budowć 
obiektów mieszkalnych, dopuszcza sić 
utrzymanie, konserwacjć i ewentualną 
wymianć altan ogrodowych oraz realiza-
cjć obiektów rekreacji i kultury 

d) dopuszcza sić rozbudowć, modernizacjć 
infrastruktury ogrodowej zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami 

e) minimalna powierzchnia terenu biolo-
gicznie czynna - 70% 

3) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną 

a) zaopatrzenie w media – z sieci miejskiej 

b) odprowadzenie ċcieków – do sieci miej-
skiej 

4) Zasady obsługi terenu komunikacyjnie 

a) dojazd z ul. Promyka i ul. Gwiačdzistej 

5) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 5, 8,  
10, 11 

6) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uďytkowaniu 

a) teren ZPr jest czćċcią obszaru Systemu 
Przyrodniczego Warszawy SPW, obowią-
zują na nim ustalenia § 6 ust. 1 

b) obowiązują ustalenia zawarte w § 9  

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

a) dopuszcza sić dotychczasowe uďytkowa-
nie terenu ogrodów działkowych do czasu 
realizacji podstawowego przeznaczenia 
terenu 

b) obowiązują ustalenia zawarte w § 12  
pkt 1, 3 

8) Stawki procentowe 

a) 10% dla całego terenu. 

§ 56. Ustalenia szczegółowe dla terenu ZI 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: zieleĉ izolacyjna od uciąďli-
woċci trasy komunikacyjnej 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego 

a) ustala sić obowiązek ochrony istniejącej 
zieleni, jej intensyfikacjć  

b) minimalna powierzchnia terenu biolo-
gicznie czynna – 90% 

3) Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 12 pkt 1 

4) Stawki procentowe 

a) 10% dla całego terenu 

§ 57. Ustalenia szczegółowe dla terenu 
KSg/U 

1) Przeznaczenie terenu  

a) podstawowe: teren garaďy i usług 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego 

a) teren leďy w granicach strefy ochrony 
konserwatorskiej, w zakresie ochrony 
dziedzictwa kulturowego obowiązują usta-
lenia zawarte w § 7 ust. 3 

b) dopuszcza sić zmianć dotychczasowego 
uďytkowania terenu zabudowanego gara-
ďami indywidualnymi z przeznaczeniem 
na zabudowć obiektem o funkcji usługo-
wej i garaďowej z odtworzeniem istnieją-
cej iloċci miejsc postojowych, po wybu-
rzeniu istniejącej zabudowy 

c) linie rozgraniczające terenu są nieprzekra-
czalnymi liniami zabudowy 

d) powierzchnia biologicznie czynna – nie 
ustala sić 

e) maksymalny wskačnik intensywnoċci za-
budowy terenu I = 2,0 

f) maksymalna wysokoċć zabudowy 10m 
n.p.t 

3) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną 

a) zaopatrzenie w media – z sieci miejskiej 

b) odprowadzenie ċcieków – do sieci miej-
skiej po podczyszczeniu 

4) Zasady obsługi terenu komunikacyjnie 

a) dojazd z ul. Kočmiana 

5) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 5, 10, 11 
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6) Szczególne warunki zagospodarowania tere-

nu oraz ograniczenia w uďytkowaniu 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 6 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

a) zakazuje sić realizacji obiektów tymcza-
sowych z wyjątkiem obiektów zaplecza 
budowy zgodnie z § 12 pkt 1 

8) Stawki procentowe 

a) 30% dla całego terenu. 

§ 58. Ustalenia szczegółowe dla terenów 
KSw 1, KSw 2 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: parking wielopoziomowy 

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego 

a) dopuszcza sić lokalizacjć usług w budyn-
kach parkingów  

b) linie zabudowy nieprzekraczalne, okreċlo-
ne na rysunku planu, pokrywające sić z 
granicami terenów 

c) parkingi zamknićte ċcianą - od strony po-
łudniowej 

d) maksymalna wysokoċć zabudowy - 5 po-
ziomów – 20m n.p.t 

e) dach pokryty zielenią 

3) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną 

a) zaopatrzenie w media z istniejącej sieci 
miejskiej 

b) odprowadzenie ċcieków do istniejącej sie-
ci miejskiej po podczyszczeniu 

4) Zasady obsługi terenu komunikacyjnie 

a) dojazd do terenu KSw 1 z ul. Mickiewicza 
przez ulicć wewnćtrzną 28KD-W 

b) dojazd do terenu KSw 2 - z ul. Tylďyckiej 
przez ulicć wewnćtrzną 27 KD-W ul. Tyl-
ďycką 

5) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 5, 6,  
10, 11 

6) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uďytkowaniu 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 9 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

a) dopuszcza sić uďytkowanie dotychczaso-
we parkingów jednopoziomowych do cza-

su realizacji podstawowego przeznaczenia 
terenu 

b) obowiązują ustalenia zawarte w § 12  
pkt 1, 2 

8) Stawki procentowe 

a) 10% dla całego terenu. 

§ 59. Ustalenia szczegółowe dla terenu KTo, 
KTs 

1) Przeznaczenie terenu 

a) podstawowe: usługi komunikacyjne  

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego 

a) dopuszcza sić przebudowć, rozbudowć 
istniejących obiektów - stacji obsługi i 
sprzedaďy samochodów KTo oraz stacji 
paliw KTs 

b) powierzchnia biologicznie czynna – nie 
ustala sić 

c) maksymalny wskačnik intensywnoċci za-
budowy terenu I = 0,5 

d) maksymalna wysokoċć zabudowy – 10m 
n.p.t 

3) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną 

a) zaopatrzenia w media – z istniejącej sieci 
miejskiej 

b) odprowadzenie ċcieków – do sieci miej-
skiej po podczyszczeniu 

4) Zasady obsługi terenu komunikacyjnie 

a) dojazd z ul. Wybrzeďe Gdyĉskie 

5) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 5, 6,  
10, 11 

6) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uďytkowaniu 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 9 

7) Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 12 pkt 1 

8) Stawki procentowe 

a) 10% dla całego terenu. 

§ 60. Ustalenia szczegółowe dla terenu IWu 

1) Przeznaczenie terenu  

a) podstawowe: teren obiektu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodć - ujćcie wody oligo-
ceĉskiej 
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2) Warunki zabudowy i zagospodarowania te-

renu oraz zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego 

a) dopuszcza sić przebudowć, rozbudowć 
istniejącego obiektu 

b) powierzchnia biologicznie czynna – nie 
ustala sić 

c) maksymalna wysokoċć zabudowy 3m 
n.p.t 

d) dopuszcza sić ogrodzenie terenu zgodnie 
z ustaleniami § 5 ust. 1 

3) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną 

a) zaopatrzenie w media – z sieci miejskiej 

b) pobór wody ze čródła  

c) odprowadzenie ċcieków – do sieci miej-
skiej 

4) Zasady obsługi terenu komunikacyjnie 

a) dojazd ulicą wewnćtrzną  

5) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 5, 6, 11 

6) Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 12 pkt 1 

7) Stawki procentowe 

a) 10% dla całego terenu. 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe  

dla terenów dróg publicznych 

§ 61. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1 KD-S 

1) Przeznaczenie terenu 

a) teren komunikacji drogowej: droga klasy 
ekspresowej w ciągu drogi krajowej nr 8 

2) Symbol i nazwa ulicy 

a) 1KD-S, Aleja Armii Krajowej 

3) Warunki zagospodarowania terenu 

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających  
90-120 m 

b) 2 jezdnie rozdzielone pasem rozdzielają-
cym, ċcieďka rowerowa 

c) skrzyďowania bezkolizyjne 

d) zabezpieczenia przeciwhałasowe ekrana-
mi półtunelowymi, lub innymi ċrodkami 
technicznymi chroniącymi górne pićtra 
budynków bćdące w zasićgu bezpoċred-
niej fali dčwićku dochodzącej z trasy AK 

e) przejċcia piesze bezkolizyjne pod i nad 
trasą przez wiadukty i kładkć 

f) dopuszcza sić lokalizacjć przystanków au-
tobusowych z zatokami jezdni oraz wia-
tami i ławkami 

g) dopuszcza sić lokalizacjć znaków MSI bez 
naruszania bezpieczeĉstwa ruchu 

h) zakazuje sić rozmieszczania noċników re-
klam w pasie drogowym 

4) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną 

a) dopuszcza sić zachowanie oraz rozbudo-
wć uzbrojenia inďynieryjnego w pasie 
drogowym 

5) Zasady obsługi terenu komunikacją 

a) dopuszcza sić na trasie ruch komunikacji 
publicznej, autobusowej 

6) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) obowiązują ustalenia § 5, 6, 8, 10, 11 

7) Stawki procentowe 

a) 0% zgodnie z § 13. 

§ 62. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 2 KD-GP 

1) Przeznaczenie terenu 

a) teren komunikacji drogowej: ulica klasy 
głównej ruchu przyspieszonego w ciągu 
drogi krajowej nr 7 

2) Symbol i nazwa ulicy 

a) 2 KD-GP, ulica Wybrzeďe Gdyĉskie 

3) Warunki zagospodarowania terenu 

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających 
50m, 95m  

b) dwie jezdnie, obustronne chodniki, ċcieďki 
rowerowe 

c) skrzyďowania bezkolizyjne 

d) ustala sić lokalizacjć ekranu akustycznego 
wzdłuď zachodniej linii rozgraniczającej 
ulicy, na odcinku od wćzła drogowego 
trasy AK do wćzła drogowego ul. Krasiĉ-
skiego redukującego uciąďliwoċci aku-
styczne zgodnie z przepisami szczególny-
mi 

e) przejċcia piesze bezkolizyjne pod i nad 
trasą przez wiadukty i kładkć 

f) dopuszcza sić lokalizacjć przystanków au-
tobusowych z zatokami jezdni oraz wia-
tami i ławkami 

g) dopuszcza sić lokalizacjć znaków MSI bez 
naruszania bezpieczeĉstwa ruchu 
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4) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-

niczną 

a) dopuszcza sić zachowanie oraz rozbudo-
wć uzbrojenia inďynieryjnego w pasie 
drogowym 

5) Zasady obsługi terenu komunikacją 

a) dopuszcza sić na trasie ruch komunikacji 
publicznej, autobusowej 

6) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) obowiązują ustalenia § 5, 6, 8, 10, 11 

7) Stawki procentowe 

a) 0% zgodnie z § 13 

§ 63. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 3 KD-G 

1) Przeznaczenie terenu 

a) teren komunikacji drogowej: ulica klasy 
głównej, wćzeł drogowy 

2) Symbol i nazwa ulicy 

a) 3 KD-G, ulica Z. Krasiĉskiego 

3) Warunki zagospodarowania terenu 

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających 
44m, 68m 

b) dwie jezdnie, torowisko tramwajowe, 
jezdnie serwisowe zbierające ruch lokalny, 
obustronne chodniki, ċcieďki rowerowe 

c) wćzeł drogowy - ulica Krasiĉskiego - Wi-
słostrada 

d) dopuszcza sić przebudowć wćzła związa-
ną z przyszłą realizacją przeprawy mosto-
wej na przedłuďeniu ulicy Krasiĉskiego w 
kierunku wschodnim 

e) dopuszcza sić realizacjć odpowiednich 
zabezpieczeĉ przeciwhałasowych, z wy-
kluczeniem wysokich przegród psujących 
widokowo przestrzeĉ zabytkowego zespo-
łu urbanistycznego  

f) dopuszcza sić lokalizacjć miejsc parkin-
gowych w formie zatok przy jezdniach 
serwisowych 

g) dopuszcza sić lokalizacjć przystanków 
tramwajowych i autobusowych z zatokami 
jezdni oraz wiatami i ławkami 

4) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną 

a) dopuszcza sić zachowanie oraz rozbudo-
wć uzbrojenia inďynieryjnego w pasie 
drogowym 

5) Zasady obsługi terenu komunikacją 

a) dopuszcza sić na trasie ruch komunikacji 
publicznej, autobusowej i tramwajowej 

6) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) obowiązują ustalenia § 5, 6, 8, 7, 10, 11 

7) Stawki procentowe 

a) 0% zgodnie z § 13. 

§ 64. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 4 KD-Z 

1) Przeznaczenie terenu  

a) teren komunikacji drogowej: ulica klasy 
zbiorczej 

2) Symbol i nazwa ulicy 

a) 4 KD-Z, ulica Adama Mickiewicza 

3) Warunki zagospodarowania terenu  

a) szerokoċć ulicy w liniach rozgraniczają-
cych 45 – 52 m 

b) w granicach planu jest tylko wschodni pas 
terenu ulicy, mićdzy krawćďnikiem jezdni 
a linią rozgraniczającą, na odcinku od al. 
Armii Krajowej do ul. Potockiej, oraz 
wzduď wschodniej lini rozgraniczającej na 
odcinku od ul. Potockiej do ul. Bohomolca 

c) dopuszcza sić realizacjć odpowiednich 
zabezpieczeĉ przeciwhałasowych z wyklu-
czeniem wysokich przegród psujących 
widokowo przestrzeĉ zabytkowego zespo-
łu urbanistycznego 

d) dopuszcza sić lokalizacjć przystanków au-
tobusowych z wiatami i ławkami 

e) dopuszcza sić umieszczanie reklam o po-
wierzchni typu A,B i C oraz słupów ogło-
szeniowych i szyldów zgodnie z § 5 

f) ustala sić lokalizacjć ċcieďki rowerowej  

4) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną 

a) dopuszcza sić zachowanie oraz rozbudo-
wć uzbrojenia inďynieryjnego w pasie 
drogowym 

5) Zasady obsługi terenu komunikacją 

a) dopuszcza sić na trasie ruch komunikacji 
publicznej autobusowej i tramwajowej  

6) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) obowiązują ustalenia § 5, 6, 8, 10, 11 

7) Stawki procentowe 

a) 0% zgodnie z § 13. 

§ 65. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 5 KD-L 

1) Przeznaczenie terenu 

a) teren komunikacji drogowej: ulica klasy 
lokalnej 
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2) Symbol i nazwa ulicy 

a) 5 KD-L, ulica Potocka 

3) Warunki zagospodarowania terenu 

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających  
30m, 36m 

b) jedna jezdnia, obustronne chodniki, ċcieď-
ka rowerowa po stronie północnej ulicy 

c) skrzyďowanie w poziomie terenu z regula-
cją ċwietlną 

d) dopuszcza sić lokalizacjć przystanków au-
tobusowych z zatokami jezdni oraz wia-
tami i ławkami 

e) dopuszcza sić lokalizacjć parkingów w 
formie zatok 

f) ustala sić utrzymanie zieleni przyulicznej – 
rzćdów drzew oznaczonych na rysunku 
planu 

4) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną 

a) dopuszcza sić zachowanie oraz rozbudo-
wć uzbrojenia inďynieryjnego w pasie 
drogowym 

5) Zasady obsługi terenu komunikacją 

a) dopuszcza sić na trasie ruch komunikacji 
publicznej, autobusowej 

6) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) obowiązują ustalenia § 5, 6, 8,10, 11 

7) Stawki procentowe 

a) 0% zgodnie z § 13. 

§ 66. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 6 KD-L 

1) Przeznaczenie terenu 

a) teren komunikacji drogowej: ulica klasy 
lokalnej 

2) Symbol i nazwa ulicy 

a) 6 KD-L, ulica Gwiačdzista 

3) Warunki zagospodarowania terenu 

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających 
25m, 65m 

b) jedna jezdnia, obustronne chodniki 

c) skrzyďowania w poziomie 

d) dopuszcza sić lokalizacjć przystanków au-
tobusowych z zatokami jezdni oraz wia-
tami i ławkami 

e) dopuszcza sić lokalizacjć parkingów w 
formie zatok i placów wydzielonych 

f) ustala sić utrzymanie zieleni przyulicznej – 
rzćdów drzew oznaczonych na rysunku 
planu 

4) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną 

a) dopuszcza sić zachowanie oraz rozbudo-
wć uzbrojenia inďynieryjnego w pasie 
drogowym 

5) Zasady obsługi terenu komunikacją 

a) dopuszcza sić na trasie ruch komunikacji 
publicznej, autobusowej 

6) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) obowiązują ustalenia § 5, 6, 8, 10, 11 

7) Stawki procentowe 

a) 0% zgodnie z § 13. 

§ 67. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 7 KD-L 

1) Przeznaczenie terenu 

a) teren komunikacji drogowej: ulica klasy 
lokalnej 

2) Symbol i nazwa ulicy 

a) 7 KD-L, ulica F. Bohomolca 

3) Warunki zagospodarowania terenu 

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających 
13m - 15m 

b) jedna jezdnia, obustronne chodniki, ċcieď-
ka rowerowa 

c) ustala sić utrzymanie zieleni przyulicznej – 
rzćdów drzew oznaczonych na rysunku 
plan 

d) teren leďy w granicach chronionego ze-
społu urbanistycznego wpisanego do re-
jestru zabytków - obowiązują na nim usta-
lenia § 7 

4) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną 

a) dopuszcza sić zachowanie oraz rozbudo-
wć uzbrojenia inďynieryjnego w pasie 
drogowym 

5) Zasady obsługi terenu komunikacją 

a) ustala sić na całej długoċci ulicy ruch 
spowolniony 

6) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) wyklucza sić umieszczanie reklam z wyjąt-
kiem słupów ogłoszeniowych i szyldów 

b) obowiązują ustalenia § 5, 6, 8, 10, 11 
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7) Stawki procentowe 

a) 0% zgodnie z § 13. 

§ 68. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 8 KD-L 

1) Przeznaczenie terenu 

a) teren komunikacji drogowej: ulica klasy 
lokalnej 

2) Symbol i nazwa ulicy 

a) 8 KD-L, ulica Promyka 

3) Warunki zagospodarowania terenu 

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających 
10m - 36m 

b) jedna jezdnia, obustronne chodniki, ċcieď-
ka rowerowa 

c)  dopuszcza sić lokalizacjć parkingów w 
formie zatok 

d) ustala sić utrzymanie zieleni przyulicznej – 
rzćdów drzew oznaczonych na rysunku 
planu 

e) teren leďy w granicach chronionego ze-
społu urbanistycznego (z wyjątkiem prze-
dłuďenia w kierunku północnym) wpisa-
nego do rejestru zabytków – obowiązują 
na nim ustalenia § 7 

4) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną 

a) dopuszcza sić zachowanie oraz budowć, 
rozbudowć uzbrojenia inďynieryjnego w 
pasie drogowym 

5) Zasady obsługi terenu komunikacją 

a) ustala sić na całej długoċci ulicy ruch 
spowolniony 

6) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) wyklucza sić umieszczanie reklam z wyjąt-
kiem słupów ogłoszeniowych i szyldów 

b) obowiązują ustalenia § 5, 6, 8, 10, 11 

7) Stawki procentowe 

a) 0% zgodnie z § 13. 

§ 69. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolami 12 KD-D, 13 KD-D, 14 KD-D,  
15 KD-D, 16 KD-D 

1) Przeznaczenie terenu 

a) teren komunikacji drogowej: ulice klasy 
dojazdowej 

2) Symbol i nazwa ulicy, szerokoċć w liniach 
rozgraniczających 

a) 12 KD-D, ulica Kočmiana, szerokoċć 15m 

b) 13 KD-D, ulica Tucholska, szerokoċć 9m - 
28m 

c) 14 KD-D, ulica F. Karpiĉskiego, szerokoċć 
14m - 16m 

d) 15 KD-D, ulica M. Gomółki, szerokoċć 14m 

e) 16 KD-D, ulica F. Kniačnina, szerokoċć 
12m - 15m 

3) Warunki zagospodarowania terenu 

a) jedna jezdnia, obustronne chodniki 

b) ustala sić utrzymanie zieleni przyulicznej – 
drzew i rzćdów drzew oznaczonych na ry-
sunku planu 

c) dopuszcza sić lokalizacjć parkingów w 
formie zatok w ulicach Kočmiana i Tu-
cholskiej 

d) teren leďy w granicach chronionego ze-
społu urbanistycznego wpisanego do re-
jestru zabytków - obowiązują na nim usta-
lenia § 7 

4) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną 

a) dopuszcza sić zachowanie oraz rozbudo-
wć uzbrojenia inďynieryjnego w pasie 
drogowym 

5) Zasady obsługi terenu komunikacją 

a) ustala sić na całej długoċci ulicy ruch 
spowolniony 

6) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) wyklucza sić umieszczanie reklam z wyjąt-
kiem słupów ogłoszeniowych i szyldów 

7) Stawki procentowe 

a) 0% zgodnie z § 13. 

§ 70. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolami 9 KD-D, 10 KD-D, 11 KD-D 

1) Przeznaczenie terenu 

a) teren komunikacji drogowej: ulice klasy 
dojazdowej 

2) Symbol i nazwa ulicy, szerokoċć w liniach 
rozgraniczających 

a) 9 KD-D, ulica Dziennikarska, szerokoċć 9m 

b) 10 KD-D, ulica J. Sułkowskiego, szerokoċć 
9m - 11m 

c) 11 KD-D, ulica A. Dygasiĉskiego, szero-
koċć 9m 

3) Warunki zagospodarowania terenu 

a) jedna jezdnia, obustronne chodniki 

b) teren leďy w granicach chronionego ze-
społu urbanistycznego wpisanego do re-
jestru zabytków - obowiązują na nim usta-
lenia § 7 
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4) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-

niczną 

a) dopuszcza sić zachowanie oraz rozbudo-
wć uzbrojenia inďynieryjnego w pasie 
drogowym 

5) Zasady obsługi terenu komunikacją 

a) ustala sić na całej długoċci ulicy ruch 
spowolniony 

6) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) wyklucza sić umieszczanie reklam z wyjąt-
kiem słupów ogłoszeniowych i szyldów 

b) obowiązują ustalenia § 5, 6, 8, 10, 11 

7) Stawki procentowe 

a) 0% zgodnie z § 13. 

§ 71. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolami 17 KD-D, 18 KD-D, 19 KD-D,  
20 KD-D, 21 KD-D, 22 KD-D, 23 KD-D 

1) Przeznaczenie terenu 

a) teren komunikacji drogowej: ulice klasy 
dojazdowej 

2) Symbol i nazwa ulicy, szerokoċć w liniach 
rozgraniczających 

a) 17 KD-D, ulica Cz. Rybiĉskiego, szerokoċć 
8,5 m - 9m 

b) 18 KD-D, ulica J. Ċwićcickiego, szerokoċć 
7m 

c) 19 KD-D, ulica Bytomska, szerokoċć 8,5m - 
9,5m 

d) 20 KD-D, ulica Mysłowicka, szerokoċć 8m - 
10m 

e) 21 KD-D, ulica Małogoska, szerokoċć 9m - 
15m 

f) 22 KD-D, ulica Mċcisławska, szerokoċć 9m 
- 15m 

g) 23 KD-D, ulica Drohicka, szerokoċć 12m 

3) Warunki zagospodarowania terenu 

a) jedna jezdnia, obustronne chodniki 

b) teren leďy w granicach chronionego ze-
społu urbanistycznego wpisanego do re-
jestru zabytków - obowiązują na nim usta-
lenia § 7 

4) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną 

a) dopuszcza sić zachowanie oraz rozbudo-
wć uzbrojenia inďynieryjnego w pasie 
drogowym 

5) Zasady obsługi terenu komunikacją 

a) ustala sić na całej długoċci ulicy ruch 
spowolniony 

6) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) wyklucza sić umieszczanie reklam z wyjąt-
kiem słupów ogłoszeniowych i szyldów 

b) obowiązują ustalenia § 5, 6, 8, 10, 11 

7) Stawki procentowe 

a) 0% zgodnie z § 13. 

§ 72. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolami 24 KD-D, 25 KD-D 

1) Przeznaczenie terenu 

a) teren komunikacji drogowej: ulice klasy 
dojazdowej 

2) Symbol i nazwa ulicy, szerokoċć w liniach 
rozgraniczających 

a) 24 KD-D, ulica Barszczewska, szerokoċć 
11m - 12 m 

b) 25 KD-D, ulica Morawska, szerokoċć 12 m  

3) Warunki zagospodarowania terenu 

a) jedna jezdnia, obustronne chodniki 

b) dopuszcza sić lokalizacjć parkingów w 
formie zatok 

c) zasady rozmieszczenia reklam wg § 5 

4) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną 

a) dopuszcza sić zachowanie oraz rozbudo-
wć uzbrojenia inďynieryjnego w pasie 
drogowym 

5) Zasady obsługi terenu komunikacją 

a) ustala sić na całej długoċci ulicy ruch 
spowolniony 

6) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) obowiązują ustalenia § 5, 6, 8, 10, 11 

7) Stawki procentowe 

a) 0% zgodnie z § 13. 

§ 73. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 26 KD-D 

1) Przeznaczenie terenu 

a) teren komunikacji drogowej: ulica klasy 
dojazdowej 

2) Symbol i nazwa ulicy, szerokoċć w liniach 
rozgraniczających 

a) 26 KD-D, ulica Tylďycka, szerokoċć 10m 

3) Warunki zagospodarowania terenu 

a) jedna jezdnia, obustronne chodniki - zakaz 
umieszczania noċników reklam 
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4) Zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-

niczną 

a) dopuszcza sić zachowanie oraz rozbudo-
wć uzbrojenia inďynieryjnego w pasie 
drogowym 

5) Zasady obsługi terenu komunikacją 

a) ustala sić na całej długoċci ulicy ruch 
spowolniony - ulica łączy sić w dalszym 
przebiegu z ciągiem ulic wewnćtrznych 
osiedlowych 

6) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleĉ ogól-
nych 

a) obowiązują ustalenia § 5, 6, 8, 10, 11 

7) Stawki procentowe 

a) 0% zgodnie z § 13. 

Rozdział 4 
Przepisy końcowe 

§ 74. Do spraw z zakresu zagospodarowania 
przestrzennego wszczćtych przed dniem wejċcia 
w ďycie niniejszego planu, a nie zakoĉczonych 
decyzją ostateczną, stosuje sić ustalenia planu. 

§ 75. Wykonanie uchwały powierza sić Pre-
zydentowi m. st. Warszawy. 

§ 76. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzien-
niku Urzćdowym Województwa Mazowieckiego  

§ 77. Uchwała wchodzi w ďycie 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 i Nr 40, poz. 230, Nr 
106, poz. 675. 

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 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 
155, poz. 1043. 
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Sebastian Wierzbicki 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XXVI/504/2011 

Rady Miasta Stołecznego Warszawy 
z dnia 20 pačdziernika 2011r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE  

Rady m.st. Warszawy o sposobie rozpatrzenia nieuwzglćdnionych uwag zgłoszonych do projektu  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Ďoliborza Dziennikarskiego 
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Wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy: 
Sebastian Wierzbicki 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr XXVI/504/2011 

Rady Miasta Stołecznego Warszawy 
z dnia 20 pačdziernika 2011r. 

 
Sposób realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  

terenu „Ďoliborza Dziennikarskiego”, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  
które naleďą do zadaĉ własnych m. st. Warszawy oraz zasady ich finansowania  

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
 

 

 
 

Wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy: 
Sebastian Wierzbicki 

 
 


