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1. WSTĘP
1.1.

Podstawa formalno-prawna

Wariantowe koncepcje do planu stanowią część Fazy II opracowania projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego.
Podstawą formalno–prawną prowadzenia prac są:
 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), która określa zapisy wymagane w planie miejscowym,
 uchwała Nr XCIV/2426/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego,
 umowa Nr AM/B/II/2/2/21/18 z dnia 23 lutego 2018 r. zawarta pomiędzy Miastem
Stołecznym Warszawa a firmą P.W. Fuga – Jan Kempa i firmą BUDPLAN Sp. z o.o.

1.2.

Zakres opracowania

Zakres przestrzenny
Zgodnie z uchwałą Nr XCIV/2426/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada
2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego opracowanie planu obejmuje
obszar o powierzchni ok. 143 ha, którego granice wyznaczają:
 od północy: oś ul. gen. T. Bora–Komorowskiego od przecięcia z osią ul. Afrykańskiej do osi
ul. J. Meissnera, oś ul. J. Meissnera i jej przedłużenie do osi ul. Jugosłowiańskiej, oś
ul. Jugosłowiańskiej i jej przedłużenie do osi ul. W. Umińskiego, oś ul. W .Umińskiego do
przecięcia z przedłużeniem północnej granicy działki nr ew. 47/11 z obrębu 3-06-06,
północna granica działki nr ew. 47/11 z obrębu 3-06-06, linia łącząca styk północnej
i wschodniej granicy działki nr ew. 47/11 z obrębu 3-06-06 ze stykiem zachodniej i północnej
granicy działki nr ew. 51/5 z obrębu 3-06-06, północna granica działki nr ew. 51/5 z obrębu
3-06-06 i jej przedłużenie do przecięcia ze wschodnią granicą dzielnicy Praga Południe,
 od wschodu: wschodnia granica dzielnicy Praga Południe do granicy dzielnicy Mokotów na
Wiśle,
 od południa: granica dzielnicy Mokotów na Wiśle do przecięcia z odcinkiem stanowiącym
przedłużenie osi ul. Afrykańskiej,
 od zachodu: odcinek stanowiący przedłużenie osi ul. Afrykańskiej od przecięcia z granicą
dzielnicy Mokotów na Wiśle, oś ul. Afrykańskiej do przecięcia z osią ul. gen. T. Bora–
Komorowskiego.
Zakres merytoryczny
Faza II stanowi wstępny etap prac projektowych o zakresie określonym w karcie
programowej, będącej załącznikiem do umowy nr AM/B/II/2/2/127/16 z dnia 8 września 2016r.
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Faza II zawiera w szczególności:

▪ podsumowanie

najważniejszych uwarunkowań formalno-prawnych i wniosków do
wariantowych koncepcji wskazanych w Analizie stanu istniejącego – Raport (Faza I);

▪ dwie wariantowe koncepcje do planu;
▪ porównanie wariantów;
▪ wizualizacje wariantów.
Cel opracowania
Uzasadnienie do uchwały Nr XCIV/2426/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia
6 listopada 2014 r. wskazuje główne cele jakie maja zostać zwarte w miejscowym planie:

▪ uporządkowanie istniejącej zabudowy i powiązanie z terenami sąsiadującymi,
▪ określenie

zasad zagospodarowania zmierzającego do zachowania i właściwego
ukształtowania przestrzennego i funkcjonalnego istniejących terenów usługowych,
mieszkaniowych oraz struktury przyrodniczej terenów nadwiślańskich i samej Wisły;

▪ określenie

szczegółowych wytycznych związanych z gabarytami nowej zabudowy
w powiązaniu z istniejącą i okoliczną zabudową;

▪ wskazanie rejonów zabudowy usługowej, mieszkaniowej oraz zieleni ze wskazaniem jej
charakteru;

▪ określenie

jasnych zasad kształtowania zieleni nadwiślańskiej z możliwością realizacji
urządzeń o charakterze rekreacyjnym, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych;

▪ uporządkowanie przestrzeni publicznych, aby czytelnie oznaczyć je w krajobrazie miasta;
▪w

rejonie ul. Bora – Komorowskiego zaprojektowanie odpowiednich węzłów
przesiadkowych w rejonie istniejącego parkingu, ze względu na planowaną realizację III
linii metra wraz z budową stacji;

▪ określenie

dokładnego przebiegu Alei Tysiąclecia wraz z lokalizacją węzła tej trasy
z Wałem Miedzeszyńskim;

▪ wytycznie nowych ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszych, w celu powiązania obszaru
planu z otoczeniem .

2. UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE
2.1.

Wytyczne studium
przestrzennego

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
przyjęte zostało uchwałą z dnia 10 października 2006 r. nr LXXXII/2746/2006 (z późn. zm.).
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Struktura przestrzenna – elementy kształtujące strukturę przestrzenną i krajobraz miasta
Główne kierunki zmian i przekształceń powiązań układu przestrzeni o charakterze
reprezentacyjnym i ciągów wielofunkcyjnych wymagają realizacji ustaleń:

▪ „wyeksponowanie w strukturze przestrzennej miasta wzajemnych powiązań ulic (…);
▪ rewaloryzacja funkcjonalno-przestrzenna ulic (…) stanowiących (…) ciągi wielofunkcyjne,
z uwzględnieniem wymogów
i kulturowych obszaru;

wynikających

z

ochrony

wartości

zabytkowych

▪ harmonijne

uzupełnienie zabudowy wzdłuż ulic (…) stanowiących (…)
ciągi
wielofunkcyjne oraz przestrzeni publicznych obiektami usługowymi i mieszkaniowymi
kształtującymi pierzeje uliczne, ze szczególnym uwzględnieniem lokalizowania funkcji
usługowych co najmniej w parterach budynków;

▪ kształtowanie

nowej zabudowy wzdłuż ulic (…) i skrzyżowań ulic, w sposób tworzący
spójną kompozycję przestrzenną, podkreślającą charakter miejsca, w tym poprzez
wysokiej jakości rozwiązania architektoniczne, techniczne i materiałowe;

▪ indywidualne, atrakcyjne i spójne urządzanie (…) powiązań oraz ciągów wielofunkcyjnych
wraz z przestrzeniami publicznymi w szczególności poprzez wprowadzanie małej
architektury, zieleni, oświetlenia, a także komponowanie posadzek placów i chodników,
modernizację jezdni, wyznaczenie miejsc sytuowania przystanków, kiosków, reklam
i informacji wizualnych itp.;

▪ wprowadzenie

ujednoliconych i dostosowanych do charakteru lokalnego form
architektonicznych i plastycznych dla urządzeń obsługi transportem publicznym (wiaty
przystankowe, tablice informacyjne i pozostałe elementy wyposażenia przystanków);

▪ ochrona istniejącej i wprowadzenie nowej zieleni towarzyszącej obiektom budowlanym –
w tym zieleni towarzyszącej ulicom (…);

▪ wprowadzenie rozwiązań przyjaznych dla osób starszych i niepełnosprawnych;
▪ wyznaczenie dla samochodów miejsc postojowych nie kolidujących z ciągami pieszymi;
▪ dążenie do lokalizowania miejsc parkowania w parkingach podziemnych.”
Główne kierunki zmian i przekształceń Wisły i terenów zieleni nadwiślańskiej oraz układu
hydrograficznego wymagają realizacji:

▪ „zagospodarowanie Wisły i terenów zieleni nadwiślańskiej w dostosowaniu do warunków
środowiska przyrodniczego poprzez:
a) zagospodarowanie nadbrzeży Wisły w sposób umożliwiający dostęp publiczny do
rzeki, poprzez utworzenie przystani rzecznych, plaż o zagospodarowaniu
rekreacyjno-wypoczynkowym, bulwarów nadwiślańskich o charakterze ciągów
spacerowo-rowerowych (...) i innych miejsc ogólnodostępnych;
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b) lokalizowanie obiektów usługowych zwróconych ku Wiśle (np. obiektów kultury,
nauki, gastronomii), akcentów architektonicznych na osiach i płaszczyznach
widokowych z wyznaczonych punktów widokowych;
c) wyznaczenie trasy tramwaju wodnego oraz miejsc przystani rzecznych
uwzględniających system zbiorowego transportu miejskiego, szlaki turystyczne
i miejsca koncentracji funkcji publicznych;

▪ zagospodarowanie

rekreacyjno-wypoczynkowe terenów związanych z
hydrograficznym cieków wodnych (…) przy jednoczesnej ochronie
przyrodniczych i elementów eksponowanych w krajobrazie miasta.”

układem
wartości

Główne kierunki zmian i przekształceń terenów zieleni wymagają realizacji ustaleń:

▪ „dla kształtowania struktury przestrzennej terenów zieleni istotne jest:
o
o

o
o

zachowanie i tworzenie ciągłości przestrzennej przyrodniczej struktury Warszawy
w relacji z ponadregionalnym i regionalnym systemem powiązań przyrodniczych;
zachowanie oraz wyeksponowanie w strukturze miasta obszarów o dużych
wartościach przyrodniczych i krajobrazowych i zahamowanie degradacji terenów
zieleni;
tworzenie terenów zieleni urządzonej, w tym ogólnodostępnej i sportu
powszechnego według standardów określonych w rozdziale XIII;
podporządkowanie form zagospodarowania funkcjom przyrodniczym i tworzenie
optymalnych warunków zamieszkania, pracy i wypoczynku;

▪ wyznaczenie

nowych terenów ogólnodostępnej zieleni urządzonej i terenów zieleni
urządzonej z udziałem terenów sportu i rekreacji;

▪ ochrona istniejącej i wprowadzenie nowej zieleni towarzyszącej obiektom budowlanym
oraz zieleni osiedlowej – w tym zieleni towarzyszącej ulicom (…);

▪ obowiązek kształtowania głównych i lokalnych powiązań przyrodniczych.”
Struktura funkcjonalna – kategorie przeznaczenia terenów
Kierunki zmian w przeznaczeniu terenów oparte są na zasadzie równoważenia funkcji
w mieście i tworzenia wielofunkcyjnych struktur przestrzennych. Zasięgi wydzieleń terenowych są
orientacyjne, stanowią wytyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i na
etapie ich sporządzania należy je uszczegółowić.
Na obszarze opracowania Studium określa następujące przeznaczenia terenów:


U.30 – tereny usług, zlokalizowane w północno-zachodniej i centralnej części obszaru
opracowania, na których:

▪ „ustala

się priorytet dla lokalizowania usług z zakresu: obsługi imprez
międzynarodowych (obiekty kongresowe i targowo-wystawiennicze),
administracji, organizacji społecznych, dyspozycji i współpracy gospodarczej,
obrotu
finansowego,
ubezpieczeń,
kultury,
nauki,
wdrażania
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wyspecjalizowanych nowoczesnych technologii (parki technologiczne, instytuty
badawcze, inkubatory przedsiębiorczości, itp.), szkolnictwa, handlu, oświaty,
gastronomii, hotelarstwa, turystyki, sportu (w tym dużych obiektów sportowych
dla organizacji imprez międzynarodowych), transportu, łączności, itp. –
o charakterze międzynarodowym, krajowym i ogólnomiejskim,

▪ dopuszcza się lokalizowanie:
o

funkcji mieszkaniowej – z zaleceniem by udział tej funkcji kształtował się
do 40% powierzchni zabudowy na terenie,
o niezbędnych inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury
społecznej,
o małych i średnich obiektów produkcyjnych stosujących nowoczesne
technologie,
o funkcji uzupełniających związanych z funkcją podstawową.
Profil usług może zostać uściślony w m.p.z.p.”


M1.30, M1.20, M2.12 – tereny zabudowy mieszkaniowej:

▪o

przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (M1) – tereny M1.30
zlokalizowane są w centralnej części opracowania, w sąsiedztwie
ul. Jugosłowiańskiej i ul. J. Meissnera oraz w północno-zachodniej części, przy
ul. Afrykańskiej. Teren M1.20 znajduje się we wschodniej części opracowania,
pomiędzy ul. Jugosłowiańską i Kanałem Nowa Ulga;

▪ o przewadze zabudowy jednorodzinnej (M2) – teren M2.12 zlokalizowany jest
w północno-zachodniej części opracowania;

▪ „ustala

się dla terenów M1, M2 (…) priorytet dla lokalizowania funkcji
mieszkaniowej i niezbędnych inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury
społecznej, terenów ogólnodostępnej zieleni urządzonej i sportu powszechnego
oraz usług podstawowych, według standardów określonych w rozdz. XIII,

▪ dopuszcza

się lokalizowanie na terenach M1 i M2 – funkcji usługowej,
z zaleceniem by udział tej funkcji kształtował się do 40% powierzchni zabudowy
na terenie (…)”.

▪


ZW2 – tereny zieleni nadwiślańskiej w strefie miejskiej, zlokalizowane w południowej
części obszaru opracowania, na których Studium ustala:

▪ „dla terenów ZW2 (…) obowiązek zachowania min. 90% powierzchni biologicznie
czynnej,

▪ obowiązek ochrony zieleni nadwodnej,
▪ obowiązek ochrony gatunków i siedlisk zgodnie z zaleceniami Europejskiej Sieci
Natura 2000,

P.W. FUGA – Jan Kempa, Pracownia: 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 61, tel/fax (22) 857 54 83, fuga@post.pl |
BUDPLAN Sp. z o.o. 04-327 Warszawa, ul. Kordeckiego 20, tel/fax (22) 870 42 62, kontakt@budplan.net

8

Miasto Stołeczne Warszawa – dzielnica Praga-Południe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego Faza II

▪ obowiązek utrzymania swobodnego przepływu wód Wisły zgodnie z wytycznymi
RZGW,

▪ dopuszcza się na terenach (…) ZW2 – lokalizowanie:
o

o








punktowo, szczególnie w rejonach przepraw mostowych i przystanków
tramwaju wodnego, usług sportu i rekreacji oraz usług kultury wraz
innymi usługami uzupełniającymi funkcję podstawową oraz terenów
zieleni urządzonej z udziałem terenów sportu i rekreacji;
terenów zieleni urządzonej, w tym parków edukacyjnych i tematycznych,
poprzez adaptację istniejącej zieleni: zadrzewień i roślinności naturalnej
(…)”.

element układu hydrograficznego – rzeka Wisła.
GP/p – teren układu drogowo-ulicznego – droga klasy głównej ruchu przyspieszonego
o znaczeniu ponadlokalnym: Trasa Siekierkowska.
GP/I – teren rozwoju układu drogowo-ulicznego – droga klasy głównej ruchu
przyspieszonego o znaczeniu lokalnym: al. Tysiąclecia, ul. Wał Miedzeszyński.
Z/l – tereny układu drogowo-ulicznego – droga klasy zbiorczej o znaczeniu lokalnym:
ul. gen. T. Bora-Komorowskiego, ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila”.

Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania i użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone
spod zabudowy




Minimalny % udziału powierzchni biologicznie czynnej (PBC) dla terenów oznaczonych
symbolami:
 U.30 – nie wskazano na rysunku,
 M1.30 – nie wskazano na rysunku,
 M1.20 – nie wskazano na rysunku,
 M2.12 – nie wskazano na rysunku,
 ZW2 – min. 90%,
 „Dla terenów położonych w zasięgu Systemu Przyrodniczego Warszawy (SPW)
do powierzchni biologicznie czynnej nie zlicza się sumy powierzchni tarasów
i stropodachów urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki.
 Na terenach zabudowy mieszkaniowej, dla których nie wskazano minimalnego
% udziału powierzchni biologicznie czynnej (PBC) zaleca się, aby wskaźnik PBC
kształtował się w granicach od 25% do 40%.”
Kategoria wysokości zabudowy dla terenów oznaczonych symbolami:
 U.30 – 30 m n.p.t., średnio dla obszaru,
 M1.30 – 30 m n.p.t., średnio dla obszaru,
 M1.20 – 20 m n.p.t., średnio dla obszaru,
 M2.12 – 12 m n.p.t., średnio dla obszaru,
 ZW2 – nie dotyczy,
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„Przy określaniu wysokości obiektów uwzględnia się zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego w zakresie ochrony zabytkowej zabudowy, historycznej sylwety
miasta na Skarpie Warszawskiej (panorama miasta) i krajobrazu kulturowego.”
Intensywność zabudowy brutto dla terenów oznaczonych symbolami:
 U.30 – 1,5, średnio dla obszaru,
 M1.30 – 1,5, średnio dla obszaru,
 M1.20 – 1,5, średnio dla obszaru,
 M2.12 – 1,0, średnio dla obszaru,
 ZW2 – nie dotyczy,
 „Przez wskaźnik intensywności zabudowy brutto w Studium należy rozumieć
stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków
liczonej w zewnętrznym obrysie murów do powierzchni terenu. Wskaźnik ten
przyjęto dla terenów inwestycyjnych z uwzględnieniem dróg o charakterze
lokalnym i dojazdowym.
 Dopuszcza się wskaźnik intensywności brutto powyżej 3,5 w przypadku
lokalizacji dominanty wysokościowej.
 Wskaźniki intensywności zabudowy brutto i wysokości zabudowy zostały
uśrednione dla poszczególnych obszarów i będą uszczegółowione – w tym
również wskazane zostaną lokalne dominanty wysokościowe – na podstawie
analiz
urbanistycznych
wykonywanych
do
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem spójności kompozycji
przestrzennej.”
Standardy zagospodarowania dotyczące rozmieszczenia inwestycji celu publicznego
o znaczeniu lokalnym w zakresie infrastruktury społecznej, terenów ogólnodostępnej
zieleni urządzonej i sportu powszechnego oraz usług podstawowych, które odnoszą
się w szczególności do obszarów planowanego rozwoju budownictwa
mieszkaniowego:
 Na terenach, gdzie stan zainwestowania uniemożliwia spełnienie wymaganych
standardów
dopuszcza
się
utrzymanie
istniejącego
wyposażenia
w infrastrukturę społeczną, tereny ogólnodostępnej zieleni urządzonej i sportu
powszechnego oraz usługi podstawowe.
 Oświata – należy zapewnić dla:
o przedszkoli teren o wielkości – 0,92 m2 na mieszkańca (m2/mk),
o szkół razem (podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących
i specjalnych, szkół technicznych i dla dorosłych) – teren o wielkości –
4,28 powierzchni terenu na mieszkańca, w tym dla szkół podstawowych
teren o wielkości 2,0 m2/mk,
o w promieniu dojścia pieszego do placówki nie przekraczającej
odległości: przedszkola 800 m, szkoły podstawowe – 80-1000 m, licea –
30-40 min,
 Zdrowie i opieka społeczna – należy zapewnić dla:
o usług zdrowia i opieki społecznej razem, tj.: żłobki, przychodnie
publiczne, domy opieki społecznej, szpitale, pogotowia noclegownie
i działalność weterynaryjna teren o wielkości – 2,32 m2/mk, w tym dla:
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żłóbków: 0,14 m2/mk, placówek podstawowej służby zdrowia – 0,22
m2/mk,
o w promieniu dojścia pieszego do placówek: żłobki – 1000 m, placówki
podstawowej służby zdrowia – 1800-2000 m,
 Kultura – należy zapewnić dla:
o domów i ośrodków kultury teren o wielkości – 0,1 m2/mk, bibliotek
teren o wielkości – 0,08 m2/mk,
o w promieniu dojścia pieszego do placówek nie przekraczającej
odległości ok. 1000 m. W odniesieniu do usług kultury stopnia
dzielnicowego przyjmuje się wskaźnik o wielkości – 2 m2 powierzchni
terenu na jednego mieszkańca,
 Tereny ogólnodostępnej zieleni urządzonej i sportu powszechnego – należy
zapewnić dla:
o terenów ogólnodostępnej zieleni urządzonej (w tym m.in. place zabaw
i gier sportowych, ogrody jordanowskie, parki spacerowe, zieleńce,
skwery, zieleń osiedlowa itp.) teren o wielkości – 10 m2/mk,
o terenów sportu powszechnego (boiska, baseny itp.) teren o wielkości –
4,0 m2/mk,
o w promieniu dojścia pieszego do obiektu: terenów zieleni urządzonej
i sportu w granicach ok. 10-20 min.
 Usługi podstawowe – należy zapewnić dla handlu, gastronomii, obiektów
obsługi ludności (w tym punkty usług rzemieślniczych) teren o wielkości – 0,5
m2/mk.
w promieniu dojścia pieszego do obiektu ok. 10 min.
Tereny wyłączone spod zabudowy:
 Wisła wraz z terenami zieleni nadwiślańskiej.

Pozostałe ustalenia Studium mające wpływ na zagospodarowanie terenu


Kategoria

W zakresie obsługi komunikacyjnej:
 lokalizacja al. Tysiąclecia w klasie drogi głównej ruchu przyspieszonego (GP),
stanowiącej połączenie ul. Wał Miedzeszyński i al. Stanów Zjednoczonych;
 lokalizacja projektowanej końcowej stacji III linii metra, a w jej sąsiedztwie
lokalizacja parkingu typu „Parkuj i Jedź” dla samochodów osobowych;
 lokalizacja istniejących i projektowanych ścieżek rowerowych wzdłuż ulic Wał
Miedzeszyński, gen. A. E. Fieldorfa „Nila”, gen. T. Bora-Komorowskiego,
Jugosłowiańskiej i Afrykańskiej;
 przebieg trasy tramwaju wodnego oraz lokalizacja powiązanego z nim
przystanku komunikacji wodnej w pobliżu jednego z ujęć uzupełniających przy
Wiśle;
 Wskaźniki parkingowe dla strefy II (miejskiej):
Wskaźniki parkingowe

biura i urzędy
handel i usługi
mieszkania

18-30 miejsc/1000 m2 powierzchni użytkowej biur i urzędów
25-38 miejsc/1000 m2 powierzchni użytkowej handlu i usług
1 miejsce/1 mieszkanie, nie mniej jednak niż 1 miejsce/60 m2 pow. użytkowej
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mieszkania
„Należy przewidzieć miejsca postojowe dla rowerów w ilości min. 10 miejsc/100 miejsc
postojowych dla samochodów.
Program parkingowy dla poszczególnych inwestycji powinien być realizowany na terenie
działek własnych poszczególnych inwestycji.”


W zakresie rozbudowy infrastruktury technicznej:
 orientacyjny przebieg projektowanej magistrali wodociągowej na fragmencie
ul. gen. T. Bora-Komorowskiego do Kanału Nowa Ulga;
 orientacyjny przebieg projektowanego kolektora ogólnospławnego wzdłuż
fragm. ul. Wał Miedzeszyński i fragm. planowanej al. Tysiąclecia.



W zakresie Systemu Przyrodniczego Warszawy:
 „zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko lub przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, poza przedsięwzięciami infrastrukturalnymi służącymi poprawie
stanu środowiska i obsłudze mieszkańców, pod warunkiem zastosowania
najkorzystniejszych rozwiązań z punktu widzenia ochrony środowiska i ochrony
przyrody;
 zakaz dokonywania trwałych zmian stosunków wodnych, a w szczególności
prowadzenia odwodnień i innych robót powodujących trwałe obniżenie poziomu
wód podziemnych lub ograniczenie zasilania poziomów wodonośnych, cieków
i zbiorników wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody i racjonalna
gospodarka wodna;
 zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających naturalne formy
rzeźby terenu i obniżających walory krajobrazowe, za wyjątkiem prac
związanych z:
o zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym (…),
o utrzymaniem, budową, odbudową i modernizacją urządzeń wodnych
oraz
przedsięwzięć
infrastrukturalnych
służących
obsłudze
mieszkańców;
 zachowanie i modernizacja istniejących oraz zagospodarowanie nowych
terenów zieleni według zasad określonych w rozdziale XII – Kierunki zmian
w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów”.
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Rysunek 1. Wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st.
Warszawy – Struktura funkcjonalno-przestrzenna – kierunki zagospodarowania przestrzennego – rysunek
nr 14

P.W. FUGA – Jan Kempa, Pracownia: 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 61, tel/fax (22) 857 54 83, fuga@post.pl |
BUDPLAN Sp. z o.o. 04-327 Warszawa, ul. Kordeckiego 20, tel/fax (22) 870 42 62, kontakt@budplan.net

13

Miasto Stołeczne Warszawa – dzielnica Praga-Południe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego Faza II

2.2.

Uwarunkowania wynikające z wybranych przepisów odrębnych
Na obszarze sporządzenia miejscowego planu obowiązują ograniczenia wynikające z:

▪ położenia

w granicach OChK gdzie obowiązuje uwzględnienie nakazów i zakazów
wynikających z Rozporządzenia nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r.
w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Z dnia
14 lutego 2007 r. Nr 42, poz. 870) oraz Uchwały Nr 34/13 Sejmiku Województwa
Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013 r. zmieniającej niektóre rozporządzenia Wojewody
Mazowieckiego dotyczące obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia
27 lutego 2013 r. poz. 2486);

▪ położenia

części obszaru w granicach Natura 2000 gdzie obowiązuje uwzględnienie
nakazów i zakazów wynikających z Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły PLB140004 (Dz. Urz. Woj.
Maz. z dnia 7 maja 2014 r. poz. 4572);

▪ występowania

obszaru szczególnego zagrożenia powodzią;

▪ występowania bezpośredniej strefy ochronny ujęcia wody w której obowiązuje zakaz się
użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody;

▪ Zarządzenia

nr 961/2007 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie określenia szczegółowych wskazań umieszczania reklam i informacji wizualnej
w Warszawie na nieruchomościach i innych obiektach wchodzących w skład gminnego
zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje
Prezydent m.st. Warszawy.

2.3.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

W granicach opracowania planu brak jest obowiązujących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
Ze względu na stopień zaawansowania procedur planistycznych planów miejscowych dla
obszaru Gocławia w rejonie Jeziorka Gocławskiego oraz osiedla Gocław Lotnisko brak ograniczeń
i wskazań projektowych dla obszaru opracowania. Niemniej jednak ze względu na bezpośrednie
sąsiedztwo obszarów, prowadzone działania planistyczne powinny być ze sobą skoordynowane.
W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Las
najważniejszym ustaleniem jest przedłużenie ul. gen. T. Bora-Komorowskiego w postaci planowanej
ul. Nowo-Bora-Komorowskiego. Obszar objęty przedmiotowym planem bezpośrednio przylega do
obszaru opracowania terenem Trasy Siekierkowskiej – drogi klasy głównej ruchu przyspieszonego.
Pozostałe ustalenia dotyczące projektowanej struktury funkcjonalno-przestrzennej, mając na uwadze
tak istotną barierę przestrzenną, nie mają bezpośredniego przełożenia na obszar opracowania.
Poniżej przedstawiono rysunek powiązań funkcjonalno-przestrzennych z otaczającymi
terenami ustalonymi w:
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▪ miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy

przyjętym
Uchwałą Nr LXXXIII/2764/2006 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19
października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 227 z dnia 9 listopada 2006 r. poz. 8461),
zmieniona uchwałą Nr VIII/139/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27
stycznia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 19 z dnia 18 lutego 2011 r. poz. 632);

▪ projekcie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławia
w rejonie Jeziorka Gocławskiego, sporządzanego na podstawie uchwały Nr XIX/456/2015
Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 listopada 2015 r. wg. stanu na dzień
13.06.2018 r. procedura planistyczna jest na etapie sporządzania koncepcji planu; plan
obejmuje fragment obszaru objętego obowiązującym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy;

▪ projekcie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Gocław
Lotnisko, sporządzanego na podstawie uchwały Nr XCIII/2377/2014 Rady Miasta
Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014 r., wg. stanu na dzień 13.06.2018 r.
procedura planistyczna jest na etapie sporządzania projektu planu;

▪ projekcie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Las,
sporządzanego na podstawie uchwały Nr LXXXIII/2771/2006 Rady Miasta Stołecznego
Warszawy z dnia 19 października 2006 r., wg. stanu na dzień 13.06.2018 r. procedura
planistyczna jest na etapie II wyłożenia projektu planu.
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Rysunek 2. Powiązania funkcjonalno-przestrzenne

2.4.

Decyzje o warunkach zabudowy oraz o pozwoleniu na budowę

Analiza wydanych w latach 2015 - 2018 decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji
o pozwoleniu na budowę pozwala stwierdzić, że obszar objęty opracowaniem nie podlega i nie
będzie podlegać znaczącym przekształceniom przestrzennym. Jest to obszar w znacznej mierze
zainwestowany, przez co ewentualne przekształcenia związane będą głównie z dostosowaniem
funkcji istniejącej zabudowy do aktualnych potrzeb mieszkańców. Rozkład przestrzenny wydanych
decyzji wskazuje jednak, iż z czasem niewielkie powierzchnie terenów dotychczas wolnych od
zabudowy mogą zostać zainwestowane. Zasadność dogęszczania istniejącej zabudowy w granicach
obszaru zostanie przeanalizowana na etapie wariantowych koncepcji planu.
Z wydanych decyzji wynika także, że na obszarze planu, poza nowym obiektem usług zdrowia
i opieki socjalnej oraz zmianą sposobu użytkowania istniejącego obiektu na przychodnię lekarską
(prywatną), nie są obecnie planowane żadne nowe realizacje z zakresu infrastruktury społecznej,
w szczególności z zakresu oświaty, kultury, sportu i rekreacji.
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2.5.

Stan własności i władania

Powierzchnia obszaru planu wynosi ok. 138 ha (wg wykazu powierzchni działek z ewidencji).
Większość gruntów jest własnością miasta oraz Skarbu Państwa. Własność Miasta Stołecznego
Warszawy stanowi 64,31 ha gruntów, tj. niecałe 47% obszaru objętego planem, natomiast własność
Skarbu Państwa stanowi 54,54 ha, tj. niecałe 40% gruntów. Własność osób fizycznych obejmuje
jedynie 5,58 ha – 4% powierzchni planu, jednak dodatkowo w użytkowaniu wieczystym osób
fizycznych znajduje się 5,18 ha. Użytkowaniem wieczystym osób prawnych, głównie spółdzielni
mieszkaniowych, objętych jest 12,55 ha gruntów. Dla 13,03 ha gruntów brak jest danych dotyczących
właściciela. Taka sytuacja własnościowa wynika z faktu, że znaczną część obszaru opracowania
stanowi rzeka Wisła oraz tereny dróg. Pozostawiona jest również rezerwa terenu pod al. Tysiąclecia,
której grunty należą do m.st. Warszawy.

2.6.

Wnioski wynikające z Analizy stanu istniejącego – Raport – faza I

Wskazane kierunki działań - do uwzględnienia przy sporządzaniu wariantowych koncepcji planu
W celu poprawy stanu istniejącego i właściwego ukierunkowania procesu postępujących
przekształceń przestrzennych proponuje się:

▪ dążyć do uzyskania przestrzeni o miejskim charakterze wzdłuż ul. Afrykańskiej, gen. T.
Bora-Komorowskiego, ul. J. Meissnera, ul. Jugosłowiańskiej, ul. W. Umińskiego i ul. gen.
A. E. Fieldorfa „Nila”, określonych w Studium jako powiązania głównych przestrzeni
o charakterze reprezentacyjnym;

▪ wyznaczyć przestrzenie publiczne wzdłuż ww. ciągów komunikacyjnych;
▪ rozważyć możliwość wprowadzenia nowych funkcji w miejsce istniejącej stacji paliw przy
ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” w celu uniknięcia konfliktów przestrzennych między
nieprzystającymi do siebie funkcjami oraz odpowiedniego wyeksponowania narożnika ul.
gen. A. E. Fieldorfa „Nila” i ul. Jugosłowiańskiej;

▪ rozważyć zasadność i możliwość realizacji linii tramwajowej wzdłuż ul. gen. A. E. Fieldorfa
„Nila” wraz z docelowym połączeniem przez Wisłę;

▪ uporządkować

tereny za kościołem pw. św. Ojca Pio oraz wokół hangarów, tereny te
obecnie charakteryzuje niska jakość przestrzeni;

▪ rozważyć

możliwość zlokalizowania publicznego obiektu przedszkolno-żłobkowego
w południowo-wschodniej części planu;

▪ uwzględnić poszerzenie ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego na odcinku od ul. Afrykańskiej
do ul. J. Meissnera o drugą jezdnię wraz z realizacją obustronnych ciągów pieszych
i rowerowych;

▪ przeanalizowanie możliwości i zasadności lokalizacji nowej zabudowy przy uwzględnieniu
zachowania terenów zieleni i zapewnienia wystarczającej obsługi parkingowej;

▪ próba wyznaczenia stref zieleni wewnątrz osiedli mieszkaniowych, wolnej od zabudowy
i lokalizacji miejsc postojowych;
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▪ zaproponować

zagospodarowanie dla terenów zieleni nadbrzeżnej Wisły jako wnętrz
o charakterze rekreacyjno wypoczynkowym;

▪ rozważyć możliwość urządzenia terenów zieleni w miejscu obecnej rezerwy terenowej
pod Aleję Tysiąclecia, zgodnie z postulatami mieszkańców.
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3. ZASADY WARIANTOWANIA
Wykonano dwie wariantowe koncepcje do planu.
Pierwszą zasadą wariantowania jest zróżnicowanie podejścia do zapisów Studium.
Wariant I jest zgodny z zapisami Studium. W Wariancie II niektóre z przyjętych rozwiązań nie
są zgodne z zapisami Studium. Idea wykonania koncepcji do planu częściowo niezgodnej ze Studium
wynika z merytorycznych wątpliwości co do słuszności niektórych zapisów. Elementy budzące
wątpliwości oraz elementy nie wynikające z ustaleń Studium:

▪ Realizacja

Alei Tysiąclecia na odcinku od ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego do ul. Wał
Miedzeszyński;

▪ Realizacja mostu tramwajowego z ciągiem pieszo – rowerowym przez Wisłę – założenie
nie wpisane do ustaleń Studium.
Powyższe elementy wprowadzone w wariancie II wynikają ze złożonych wniosków do
miejscowego planu.
Drugą zasadą wariantowania jest zróżnicowanie parametrów zabudowy oraz stopnia
ingerencji w zastane zagospodarowanie terenu.
Nie podlegały wariantowaniu m.in. lokalizacja przestrzeni publicznej zaproponowanej w obu
wariantach w rejonie lokalizacji Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Św. Ojca Pio oraz Hangarów przy
ul. Wał Miedzeszyński.

4. WARIANTY KONCEPCJI DO PLANU
4.1.

Wariant I

Wariant I jest zgodny ze Studium, w szczególności poprzez uwzględnienie zapisów w zakresie
rozwiązań komunikacyjnych i komunikacji zbiorowej:
1. Zachowanie przebiegu projektowanej Alei Tysiąclecia z możliwością zawężenia jej pasa
drogowego;
2. Uwzględnienie projektowanego przebiegu III linii metra wraz z rejonem stacji;
3. Uwzględnienie projektowanego przebiegu linii tramwajowej na Gocław wraz z pętlą
i parkingiem P&R.
Zaproponowane zagospodarowanie obszaru objętego planem uwzględnia zachowanie
terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej z ograniczoną możliwością
dogęszczania stanu istniejącego nową zabudową.
Struktura funkcjonalno – przestrzenna
Wariant zakłada nadanie obszarowi planu bardziej miejskiego charakteru przez czytelne
zdefiniowanie przestrzeni dróg przy zachowaniu istniejącej zabudowy w tym modernistycznego
osiedla. Zostało to osiągnięte poprzez:
1. Wytworzenie czytelnej struktury z jasno wyodrębnionymi podobszarami oraz punktami
węzłowymi;
2. Obszar planu dzieli się na pięć podobszarów: A – pomiędzy ul. Afrykańską a przebiegiem
Alei Tysiąclecia, powyżej Wału Miedzeszyńskiego, o przewadze zabudowy
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3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

jednorodzinnej; B – pomiędzy przebiegiem Alei Tysiąclecia a ulicą Fieldorfa powyżej
Wału Miedzeszyńskiego, o przewadze zabudowy wielorodzinnej; C – pomiędzy ulicą
Fieldorfa
a ulicą Bora Komorowskiego powyżej Wału Miedzeszyńskiego, o przewadze zabudowy
wielorodzinnej; D – pomiędzy ulicą Bora Komorowskiego a ulicą Znanieckiego,
o niezdefiniowanym charakterze; E – pomiędzy Wałem Miedzeszyńskim i południową
granica planu w środku przebiegu Wisły;
Podstawowy schemat ideowy złożony jest z kilku pasm (biegnących w poprzek podziału
na podobszary) o czytelnym i odmiennym charakterze:
a) Pasmo „obwodnicy Gocławia”: (Meissnera-Jugosłowiańska)– składające się z ulicy
o charakterze zadrzewionej alei oraz otaczającej ją zabudowy. Zabudowa ma
stosunkowo zwartą pierzeję o miejskim charakterze i usługi w parterach na niemal
całej długości,
b) Pasmo zabudowy mieszkaniowej o luźniejszym charakterze – przede wszystkim
o rodowodzie modernistycznym z dużym udziałem powierzchni biologicznie czynnej,
c) Pasmo terenów zieleni przed- i za Wałem Miedzeszyńskim,
d) Odrębną strukturę stanowi osiedle domów jednorodzinnych pomiędzy rezerwą na
Aleję Tysiąclecia a ulicą Afrykańską;
Utrzymanie terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej wraz
z zielenią osiedlową z ograniczeniem możliwości dogęszczania stanu istniejącego nową
zabudową;
Utrzymanie terenów usług społecznych, w tym usług publicznych ze wskazaniem nowych
terenów usług dopuszczających możliwość lokalizacji usług społecznych, ze wskazaniem
lokalizacji
nowego
publicznego
obiektu
przedszkolno-żłobkowego
w południowo-wschodniej części planu oraz obiektów publicznych bez określenia
szczegółowej funkcji w obszarze za kościołem pw. św. Ojca Pio oraz w rejonie hangarów
z powiązaniami pieszymi z terenów sąsiednich osiedli mieszkaniowych oraz
z naprowadzeniem na projektowaną publiczną zieleń parkową wzdłuż Alei Tysiąclecia;
Wytworzenie uporządkowanego i spójnego zagospodarowania terenów usługowych za
kościołem pw. św. Ojca Pio oraz terenów hangarów jako nowej przestrzeni usługowej
z placami publicznymi;
Wprowadzenie terenów usługowych w rejonie skrzyżowania ul. gen. T. BoraKomorowskiego z planowaną Aleją Tysiąclecia oraz w rejonie skrzyżowania
ul. Władysława Umińskiego i ul. gen. T. Bora-Komorowskiego z możliwością lokalizacji
parkingów wielopoziomowych;
Uporządkowanie zagospodarowania po wschodniej stronie ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila”
i wprowadzenie nowej jakości usług komercyjnych z dopuszczaniem lokali mieszkalnych;
Zwiększenie udziału terenów zieleni urządzonej w obszarze objętym planem, poprzez
wyznaczenie:
a) istniejących terenów zieleni wzdłuż ul. Marokańskiej (A14.ZS÷A15.ZS, A19.ZS,
A21.ZS) oraz wskazanie w jej ciągu nowego terenu zieleni z dopuszczeniem funkcji
rekreacyjno – sportowych (A18.ZS)
b) istniejących zadrzewień w północnej części osiedli zabudowy jednorodzinnej (A6.ZS),
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10.

11.

12.
13.

14.

c) nowych terenów zieleni urządzonej we wschodniej części osiedli zabudowy
jednorodzinnej powiązanych ze sobą rzędami drzew lokalizowanych w planowanej
Alei Tysiąclecia oraz dalej w kierunku południowym osiedla z projektowaną zielenią
parkową wzdłuż ul. Wał Miedzeszyński,
d) stref zieleni w terenach osiedli zabudowy wielorodzinnej,
e) nowych terenów zieleni urządzonej wzdłuż ul. J. Meisnera oraz ul. Jugosłowiańskiej
na terenach istniejących stanowisk parkingowych;
Zagospodarowanie terenów zieleni nadbrzeżnej Wisły (E1. ZP/WS) jako wnętrz
o charakterze rekreacyjno wypoczynkowym z dopuszczaniem realizacji terenowych
urządzeń turystycznych oraz obiektów nietrwale powiązanych z gruntem oraz usługi
sportu i rekreacji oraz usług kultury wraz innymi usługami uzupełniającymi funkcję
podstawową w zakresie wskazanych linii zabudowy;
Wskazanie lokalizacji węzła multimodalnego pomiędzy ul. gen. T. Bora-Komorowskiego,
ul. Jugosłowiańską a Trasą Siekierkowską składającego się pętli tramwajowej,
autobusowej wraz z parkingiem wielopoziomowym, wsparte funkcjami usługowymi;
Wskazanie korytarza pod lokalizację III linii metra wraz z rejonem lokalizacji stacji jako
elementów informacyjnych;
Wyznaczenie terenu usługowego w miejscu istniejącego bazaru handlowego przy
skrzyżowaniu ul. Władysława Umińskiego i ul. gen. T. Bora-Komorowskiego, ze
wskazaniem przekształcenia formy istniejącej funkcji z dopuszczeniem parkingu
wielopoziomowego;
Podkreślenie rangi terenów zlokalizowanych wzdłuż wyznaczonych w Studium ciągów
wielofunkcyjnych, w tym stanowiących częściowo powiązania głównych przestrzeni
o charakterze reprezentacyjnym(ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila”, ul. gen. T. BoraKomorowskiego), poprzez wyznaczenie funkcji usługowo-mieszkaniowych z usługami
minimum w parterach oraz poprzez spójne urządzenie pasa drogi na odcinkach
wyznaczonych ciągów powiązań.
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Przeznaczenia terenów i parametry zabudowy
Przeznaczenia terenów bazują na obecnym stanie ich wykorzystania i wytycznych
ze Studium przy dążeniu do uzyskania bardziej wielofunkcyjnej, miejskiej struktury funkcjonalnej.
1. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o typologii blokowej zachowuje funkcję
mieszkaniową;
2. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o typologii kwartałowej zachowuje funkcję
mieszkaniową z dopuszczeniem funkcji usługowej;
3. W węzłowych miejscach lokalizowana jest funkcja usługowa (w szczególności biurowa
oraz handlowa);
4. W terenach zainwestowanych obecnie w sposób ekstensywny wskazuje się do docelowej
intensyfikacji funkcją usługową;
5. Część obszarów wykorzystywanych obecnie jako parkingi terenowe towarzyszące
funkcjom mieszkaniowym wskazuje się do przekształcenia na funkcje zieleni osiedlowej
przy założeniu realizacji parkingów wielopoziomowych uzupełnionych o usługi
ogólnodostępne;
6. Obszary infrastruktury społecznej zachowują swoją funkcję a docelowo wyznacza się
nowe lokalizacji zwiększających dostępność do usług społecznych.
Na obszarze planu występują następujące przeznaczenia:
MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
MW(U) – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług;
U/MW – tereny usług lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
U – tereny usług;
UOp/ZP – teren usług oświaty – przedszkole lub zieleni urządzonej - park;
UP – tereny usług publicznych;
UKr – teren usług kultu religijnego;
U(KS) – teren usług z dopuszczeniem stacji paliw;
U(IE) – teren usług z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych;
U(KSP) – teren usług z dopuszczeniem parkingów wielopoziomowych;
KSP/U – teren parkingów wielopoziomowych lub usług;
KSP – tereny parkingów wielopoziomowych;
KSP(U) – tereny parkingów wielopoziomowych z dopuszczeniem usług;
KAT/KSP(U) – teren pętli tramwajowej, autobusowej lub parkingów wielopoziomowych
z dopuszczeniem usług;
ZP – tereny zieleni urządzonej – park;
ZP/WS – teren zieleni urządzonej lub wód powierzchniowych;
ZI – teren zieleni izolacyjnej;
ZS – tereny zieleni urządzonej - skwer;
WS – teren wód powierzchniowych;
KPP – teren placu publicznego;
KD-GP – tereny dróg publicznych klasy głównej ruchu przyspieszonego;
KD-Z – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej;
KD-L – tereny dróg publicznych klasy lokalnej;
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KD-D – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej;
KD-W – tereny dróg wewnętrznych.
Parametry zabudowy dla poszczególnych terenów przedstawiono poniżej w formie
tabelarycznej.
W przypadku niektórych terenów w kolumnie „maksymalna wysokość zabudowy” w nawiasach
podano:
- zwykłą czcionką maksymalną wysokość dominanty wysokościowej,
- kursywą maksymalną wysokość w strefach zwiększonej wysokości.
Miejsca lokalizacji dominant wysokościowych i stref zwiększonej wysokości wyznaczone są na
rysunku koncepcji planu.
Maksymalne powierzchnie trzonu (tj. części wysokiej) i jego położenie w terenie dla każdej
dominanty wysokościowej, a także dokładny zasięg stref zwiększonej wysokości zostaną
doprecyzowane na etapie projektu planu.
Strefy zwiększonej wysokości
mają charakter lokalny, w przeciwieństwie do dominant
wysokościowych, które ze względu na swoją znaczną wysokość oddziaływują na kompozycję
przestrzenną na całym obszarze planu i na obszarach przyległych.
Strefy zwiększonej wysokości wskazują:
- usytuowanie wyższych budynków w zespole zabudowy na danym terenie,
- usytuowanie wyższych fragmentów w
poszczególnych budynkach (istniejących
i projektowanych), mające znaczenie dla kompozycji przestrzennej zabudowy w skali lokalnej (tj.na
danym terenie).
Strefy zwiększonej wysokości zabudowy, w przeciwieństwie do dominant, bilansują się w ramach
uśrednionych wysokości podanych w Studium.
Podany w poniższej tabeli maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy został określony tylko dla
kondygnacji nadziemnych.
Tabela 1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
(źródło: opracowanie własne)
Numer terenu
Powierzchnia
terenu [m2]

A1.KSP(U)
A2.MW(U)
A3.U
A4.MW(U)
A5.MW(U)
A6.ZS
A7.MN
A8.MN
A9.U
A10.ZS
A11.MN
A12.MN
A13.MW(U)

3697
5259
915
12131
3161
2013
2612
22283
10564
1054
18783
10983
1357

Maksymalna
powierzchnia
zabudowy
[%]

wysokość zabudowy
(wysokość
dominant, wysokość
w strefach
zwiększonej
wysokości) w
metrach

Wskaźnik
intensywność
zabudowy

Minimalny udział
powierzchni
biologicznie
czynnej
[%]

70
60
45
20
50
80
45
50
55
55
55

15
15
14
42
24
9
12
30 (40)
9
9
16

3,5
2,4
1,4
2,6
3,5
1,6
1,35
4,2
1,1
1,1
2,75

10
25
20
40
30
70
10
40
20
70
30
30
20
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A14.ZS
A15.ZS
A16.MN
A17.ZS
A18.ZS
A19.MN
A20.ZS
A21.ZS
A22.MN
A23.MN
A24.ZS
A25.ZP
B1.ZP
B2.U(KSP)
B3.MW(U)
B4.MW(U)
B5.UP
B6.MW(U)
B7.ZS
B8.ZS
B9.MW(U)
B10.U
B11.MW(U)
B12.U
B13.KSP(U)
B14.ZP
B15.U
B16.U
B17.U
B18.U
B19.UP
B20.UKK
B21.KPP
C1.U/MW
C2.U(IE)
C3.U(KS)
C4.MW(U)
C5.MW(U)
C6.MW(U)
C7.UO/ZP
C8.MW(U)
C9.MW(U)
C10.ZP
C11.KSP(U)
C12.ZS

211
193
12522
872
1024
29386
862
860
11677
4793
1996
21350
12113
7599
9200
5907
5446
62285
2126
2823
19372
4219
16678
1438
3112
2063
4598
1948
3932
1228
1733
3691
20932
4195
5246
6613
5001
6952
6224
5000
7260
22198
9396
48261
563

55
50
60
50
40
60
30
40
35
45
60
55
60
60
100
100
100
85
75
60
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Porównanie intensywności zabudowy w Studium z intensywnością zabudowy przyjętą
w koncepcji planu.
Dla terenu M1 30 położonego w narożniku ulic Bora – Komorowskiego i Afrykańskiej
w Studium przyjęto uśredniony wskaźnik intensywności zabudowy brutto 1,50, a w koncepcji planu
1,41.
Dla terenu M2 12 w Studium przyjęto uśredniony wskaźnik intensywności zabudowy brutto
1,00, a w koncepcji planu 0,72.
Dla terenu U 30 przylegającego od południa do ulicy Bora –Komorowskiego i Afrykańskiej
w Studium przyjęto uśredniony wskaźnik intensywności zabudowy brutto 1,50, a w koncepcji planu
2,5 co ze względu na lokalizację dominanty wysokościowej położonych w strefie zwiększonej
wysokości jest dopuszczalne. Przyjęcie niższego wskaźnika uniemożliwiłoby zabudowę na terenie B3
U, ponieważ istniejąca zabudowa i obecnie realizowana na terenie B4 U/MW już w sumie
przekraczają wskaźnik podany w Studium (1,68 wobec 1,50 w Studium).
Dla terenu M1 30 położonego na południe od ul. Meissnera i na zachód od ul. gen. Fieldorfa
w Studium przyjęto uśredniony wskaźnik intensywności zabudowy brutto 1,50, a w koncepcji planu
1,02.
Dla terenu U 30 położonego na północ od Wału Miedzeszyńskiego i na zachód od ul. gen.
Fieldorfa w Studium przyjęto uśredniony wskaźnik intensywności zabudowy brutto 1,50,
a w koncepcji planu 1,44.
Dla terenu M1 30 położonego na zachód od ul. gen. Fieldorfa w Studium przyjęto uśredniony
wskaźnik intensywności zabudowy brutto 1,50, a w koncepcji planu 2,00, co ze względu
na lokalizację 4 istniejących dominant wysokościowych położonych w strefie zwiększonej wysokości
jest dopuszczalne.
Dla terenu M1 20 położonego na południe od ul. Jugosłowiańskiej i na południe ul. Bora –
Komorowskiego w Studium przyjęto uśredniony wskaźnik intensywności zabudowy brutto 1,50,
a w koncepcji planu 1,37.
Dla terenu M1 20 położonego na północ od ul. Bora – Komorowskiego w Studium przyjęto
uśredniony wskaźnik intensywności zabudowy brutto 1,50, w koncepcji planu również 1,5.
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Przestrzenie publiczne
1. Wytworzenie przestrzeni publicznej za kościołem pw. św. Ojca Pio oraz w rejonie
hangarów z powiązaniami pieszymi z terenów sąsiednich osiedli mieszkaniowych oraz
z naprowadzeniem na projektowaną publiczną zieleń parkową wzdłuż Alei Tysiąclecia;
2. Wytworzenie wysokiej jakości przestrzeni publicznej w terenie projektowanego
multimodalnego węzła;
3. Realizacja zielono-niebieskiej infrastruktury w przestrzeniach publicznych, w tym liniach
rozgraniczających dróg;
4. Urządzenie terenów zieleni nadbrzeżnej Wisły jako ogólnodostępnych wnętrz
o charakterze rekreacyjno wypoczynkowym z dopuszczaniem realizacji terenowych
urządzeń turystycznych oraz obiektów nietrwale powiązanych z gruntem w rejonie
wskazanych plaż.
Tereny zieleni
1. Realizacja zielono-niebieskiej infrastruktury w przestrzeniach publicznych, w tym liniach
rozgraniczających dróg;
2. Urządzenie terenów zieleni nadbrzeżnej Wisły jako ogólnodostępnych wnętrz
o charakterze rekreacyjno wypoczynkowym z dopuszczaniem realizacji terenowych
urządzeń turystycznych oraz obiektów nietrwale powiązanych z gruntem w rejonie
wskazanych plaż;
3. Realizacja zieleni urządzonej wzdłuż ul. Wał Miedzeszyński po stronie północnej oraz
wzdłuż Alei Tysiąclecia po wschodniej stronie z dopuszczeniem terenowych urządzeń
sportowych;
4. Utrzymanie zieleni osiedlowej w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i jednorodzinnej z dopuszczeniem realizacji terenowych urządzeń sportowych.
Układ komunikacyjny
1. przewiduje się lokalizację śródlądowej drogi wodnej na terenach WS – rzeka Wisła;
2. zgodnie z ustaleniami SUiKZP wskazuje się projektowaną Aleję Tysiąclecia jako drogę
klasy głównej ruchu przyspieszonego o szerokości w liniach rozgraniczających 50 m
dwujezdniowa o dwóch pasach ruchu, bez możliwości realizacji skrzyżowań
i indywidualnych zjazdów;
3. układ komunikacyjny powiązany jest z otaczającym układem komunikacyjnym poprzez:
a) ulicę Egipską, klasy zbiorczej,
b) drogi powiatowe ul. Bora-Komorowskiego, ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila”, klasy
zbiorczej,
c) droga wojewódzka ul. Wał Miedzeszyński, klasy głównej ruchu przyspieszonego,
d) droga krajowa „Trasa Siekierkowska” ,klasy głównej ruchu przyspieszonego;
4. układ komunikacyjny, który tworzą istniejące i projektowane drogi, na które składają się:
a) drogi lokalne, oznaczone na rysunku planu symbolami KD-L,
b) drogi dojazdowe, oznaczone na rysunku planu symbolami KD-D,
c) drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku planu symbolami KD-W;
5. uzupełnieniem komunikacji samochodowej są ciągi piesze, ciągi piesze z dopuszczeniem
ruchu kołowego oraz ciągi rowerowe oznaczone symbolem graficznym;
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6. dopuszcza się lokalizację dróg rowerowych w miejscach nie wskazanych na rysunku,
zgodnie z przepisami odrębnymi;
7. układ komunikacji zbiorowej tworzą:
a) istniejąca komunikacja autobusowa,
b) projektowana trasa tramwajowa odchodząca od istniejącej linii tramwajowej w ciągu
al. J. Waszyngtona, dalej wzdłuż Kanału Wystawowego oraz terenów ogródków
działkowych po drugiej stronie Trasy Łazienkowskiej aż do ul. gen. T. BoraKomorowskiego. Następnie wzdłuż ul. Bora-Komorowskiego do terenu pętli
autobusowo-tramwajowej (obecna pętla autobusowa),
c) projektowana III linia metra wraz ze stacją w obrębie skrzyżowania ul. gen. T. BoraKomorowskiego z ul. W. Umińskiego i ul. Jugosłowiańską;
8. w zakresie zapewnienia miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji:
a) realizacji miejsc do parkowania w granicach działki budowlanej lub dopuszczenie
bilansowania miejsc do parkowania na terenach parkingów wielopoziomowych dla
części terenów,
b) określenie liczby miejsc do parkowania samochodów osobowych oraz dla rowerów
zgodnie z ustaleniami zawartymi w SUiKZP,
c) zapewnienie miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową
zgodnie z przepisami odrębnymi,
d) wskazano tereny, na których ustalono lub dopuszczono budowę parkingów
wielopoziomowych oraz usług z parkingami wielopoziomowymi ze względu na
likwidację znacznej części naziemnych parkingów zlokalizowanych w zabudowie
mieszkaniowej wielorodzinnej.
Infrastruktura techniczna
Ze względu na rozbudowaną sieć infrastruktury technicznej przewiduje się tylko ewentualną
przebudowę lub rozbudowę istniejących siec infrastruktury o sieci drugorzędne lub doprowadzenie
przyłączy do realizowanych budynków.
Ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1. docelowa obsługa obszaru objętego planem w oparciu o miejskie sieci infrastruktury
technicznej;
2. dopuszcza się prowadzenie sieci infrastrukturalnych w kanałach zbiorczych lub tunelach
wieloprzewodowych;
3. budowa nowej oraz przebudowa i rozbudowa istniejącej sieci infrastruktury technicznej
w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolem KD-GP, KD-Z, KD-L, KD-D oraz w
terenach oznaczonych symbolem KD-W i KPP z zachowaniem przepisów odrębnych;
4. dopuszcza się lokalizowanie infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi
dróg publicznych i w terenach oznaczonych symbolem KD-W i KPP:
a) na obszarze pomiędzy liniami zabudowy a liniami rozgraniczającymi teren, w sposób
niekolidujący z istniejącą lub projektowaną zabudową i zagospodarowaniem terenu,
b) na terenach o przeznaczeniu oznaczonym symbolami ZS, ZP, ZP/WS, KAT/KSP(U)
w sposób niekolidujący z istniejącym lub projektowanym zagospodarowaniem.
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w zakresie zaopatrzenia w wodę:
1. źródłem zasilania w wodę jest Zakład Centralny MPWiK w m.st. Warszawie, Stacja
uzdatniania Wody "Praga", zlokalizowana poza obszarem planu;
2. na prawym brzegu Wisły zlokalizowane są dwa uzupełniające ujęcia infiltracyjne,
z których. rurociągami DN800 oraz DN1000 transportowana jest woda do SUW Praga;
3. w obszarze objętym planem zlokalizowane są magistrale wodociągowe:
a) magistrala wodociągowa DN1200 wzdłuż fragm. ul. gen. T. Bora-Komorowskiego,
b) magistrala wodociągowa DN1200 wzdłuż fragm. ul. Egipskiej;
4. utrzymanie istniejącego źródła wody - istniejące przewody wodociągowe DN 250
w ul. J. Meissnera, ul. Jugosłowiańskiej i ul. Umińskiego oraz w rejonie skrzyżowania
ul. Afrykańskiej i ul. Egipskiej;
5. zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
o średnicy nie mniejszej niż Ø100 mm, o parametrach wymaganych dla ochrony
przeciwpożarowej i zaopatrzenia przyległej zabudowy lub zagospodarowania terenu,
dopuszczenie zastosowania indywidualnych rozwiązań, zgodnie z przepisami odrębnymi;
6. przy realizacji nowych i przebudowie istniejących sieci wodociągowych, nakaz realizacji
hydrantów przeciwpożarowych;
w zakresie odprowadzania ścieków bytowych:
1. źródłem odbioru ścieków bytowych będą:
a) kolektor ogólnospławny DN2500 wzdłuż fragm. ul. gen. T. Bora-Komorowskiego,
b) kolektor ogólnospławny DN1200 wzdłuż fragm. ul. J. Meissnera,
c) kolektor ogólnospławny DN1200 wzdłuż fragm. ul. gen. A.E. Fieldorfa,
d) kolektor ogólnospławny DN1000 wzdłuż fragm. ul. Jugosłowiańskiej,
które znajdują się w zasięgu obsługi kanalizacji miejskiej systemu ogólnospławnego. Ścieki
te są transportowane w układzie grawitacyjnym w kierunku zachodnim i dalej poprzez
kolektory ogólnospławne trafiają do pompowni „Trasa Łazienkowska” i stąd do komunalnej
oczyszczalni ścieków „Czajka”;
2. budowa sieci kanalizacji o średnicy kanałów ściekowych min. ø 300 mm;
3. budowa kolektora ogólnospławnego wzdłuż fragm. planowanej al. Tysiąclecia;
4. zakazuje się realizacji rozwiązań indywidualnych;
w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
1. odprowadzanie wód z terenów parkingów i dróg po uprzednim ich oczyszczeniu zgodnie
z regulacjami zawartymi w przepisach odrębnych;
2. dopuszczenie odprowadzania wód opadowych i roztopowych bezpośrednio do ziemi na
własnej działce;
3. zagospodarowanie wód w miejscu opadu, w szczególności poprzez gospodarcze
wykorzystanie, odparowanie, rozsączanie do gruntu lub retencjonowanie na działce
budowlanej wraz ze spowolnianiem ich odpływu do odbiornika;
4. podczyszczanie wód opadowych i roztopowych ujętych w szczelne, otwarte lub
zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące z zanieczyszczonych powierzchni
utwardzonych zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu gospodarki ściekami;
5. nakaz realizacji powierzchni chłonnych w obrębie utwardzonych dróg, parkingów, ciągów
pieszych w terenach, dla których został ustalony wskaźnik powierzchni biologicznie
czynnej;
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w zakresie zaopatrzenia w gaz:
1. głównymi źródłami zaopatrzenia w gaz ziemny są stacje redukcyjno-pomiarowych gazu II
stopnia „Saska” i „Ostrobramska”, które położone są poza obszarem objętym planem;
2. gaz doprowadzony jest do odbiorców w obszarze mpzp następującymi gazociągami
znaczenia podstawowego:
a) gazociąg niskiego ciśnienia DN250 wzdłuż fragm. ul. gen. A.E. Fieldorfa,
b) gazociąg niskiego ciśnienia DN250 wzdłuż fragm. ul. Jugosłowiańskiej,
c) gazociąg niskiego ciśnienia DN200 wzdłuż fragm. ul. gen. T. Bora-Komorowskiego;
3. zasilanie w gaz poprzez podłączenie do gazociągu średniego ciśnienia o średnicy nie
mniejszej niż 32 mm;
4. nie przewiduje się wprowadzenia w obszar planu nowych urządzeń gazowniczych
wymagających specjalnych stref bezpieczeństwa;
w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
1. źródłem zasilania dla obszaru Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego to RPZ
„Gocław” jest stacja poza obszarem objętym planem;
2. podstawowym źródłem zaopatrzenia w energię elektryczną są sieci elektroenergetyczne,
o napięciu znamionowy nie mniejszym niż 0,23 kV;
3. dopuszcza się zachowanie i przebudowę istniejących stacji transformatorowych oraz
budowę nowych jako wbudowane lub podziemne;
4. realizacja nowych linii elektroenergetycznych jako kablowe podziemne;
5. dopuszcza się lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii
o mocy nieprzekraczającej 40kW;
w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
1. źródłem zasilania dla obszaru Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego jest centralny
system ciepłowniczy zasilany od strony północnej przez C „Kawęczyn;
2. ciepło doprowadzone jest do odbiorców w obszarze poprzez tzw. magistralę
Nadwiślańską, którą tworzą sieci magistralne:
a) magistrala 2xDN1000 wzdłuż fragm. ul. Egipskiej,
b) magistrala 2xDN1000 wzdłuż fragm. ul. gen. T. Bora-Komorowskiego,
c) magistrala 2xDN600 w rejonie fragm. planowanej al. Tysiąclecia,
d) magistrala 2xDN600 wzdłuż fragm. ul. J. Meissnera,
e) magistrala 2xDN600 wzdłuż fragm. ul. Jugosłowiańskiej;
3. zaopatrzenie w energię cieplną z sieci ciepłowniczej o średnicy nie mniejszej niż 32 mm,
za pośrednictwem istniejących i projektowanych rurociągów, przy uwzględnieniu zasad
określonych w przepisach odrębnych;
4. do czasu podłączenia do sieci ciepłowniczej dopuszczenie ogrzewania budynków
z indywidualnych źródeł ciepła zasilane paliwami gazowymi, energią elektryczną lub
wykorzystujące energię odnawialną wyłącznie energię promieniowania słonecznego lub
geotermalną, zgodnie z przepisami odrębnymi;
w zakresie telekomunikacji
1. obsługę z istniejących i rozbudowywanych sieci telekomunikacyjnych.
w zakresie gospodarki odpadami
1. prowadzenie zgodnie z przepisami odrębnymi.
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Prognozy demograficzne
Zgodnie z założeniami określonymi w Analizie stanu istniejącego – Raport – faza I liczba
mieszkańców na obszarze planu wynosi od 7600 do 8000 osób (liczba ta uwzględnia obecnych
mieszkańców i szacunkowy przyrost liczby mieszkańców po realizacji inwestycji, dla których wydano
pozwolenie na budowę).
Zgodnie ze standardami mieszkaniowymi określonymi w SUiKZP przyjmuje się, że
w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej na 1 osobę przypada 35m2 powierzchni zabudowy.
W wariancie I przy założeniu lokalizacji nowych budynków wyłącznie w terenach C1.U/MW, C5.
MW(U), D.2. MW(U) nastąpi wzrost liczby mieszkańców o ok. 685 osób.
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4.2.

Wariant II

Wariant II jest częściowo niezgodny ze Studium, co wynika z uwzględnienia licznych
wniosków do planu – w szczególności w zakresie:
1. Rezygnacji z lokalizacji Trasy Tysiąclecia i wykorzystania rezerwy pod tereny zieleni;
2. Uwzględnienia możliwości lokalizacji nowego mostu tramwajowo-pieszo-rowerowego na
przedłużeniu ulicy Fieldorfa (lub w innej lokalizacji);
Struktura funkcjonalna – przestrzenna
Wariant zakłada nadanie obszarowi planu bardziej miejskiego charakteru przez czytelne
zdefiniowanie przestrzeni ulic przy zachowania modernistycznego dziedzictwa osiedla. Zostało to
osiągnięte poprzez:
1. Wytworzenie czytelnej struktury z jasno wyodrębnionymi granicami podobszarów
i punktami węzłowymi;
2. Obszar planu dzieli się na pięć podobszarów: A – pomiędzy ul. Afrykańską a przebiegiem
Trasy Tysiąclecia, powyżej Wału Miedzeszyńskiego, o przewadze zabudowy
jednorodzinnej; B – pomiędzy przebiegiem Trasy Tysiąclecia a ulicą Fieldorfa powyżej
Wału Miedzeszyńskiego, o przewadze zabudowy wielorodzinnej; C – pomiędzy ulicą
Fieldorfa a ulicą Bora Komorowskiego powyżej Wału Miedzeszyńskiego,
o przewadze zabudowy wielorodzinnej; D – pomiędzy ulicą Bora Komorowskiego a ulicą
Znanieckiego, o niezdefiniowanym charakterze; E – pomiędzy Wałem Miedzeszyńskim
i południową granica planu w środku przebiegu Wisły;
3. Podstawowy schemat ideowy złożony jest z kilku pasm (biegnących w poprzek podziału
na podobszary) o czytelnym i odmiennym charakterze:
a) Pasmo „obwodnicy Gocławia”: (Meissnera-Jugosłowiańska) – składające się z ulicy
o charakterze zadrzewionej alei oraz otaczającej ją zabudowy. Zabudowa ma
stosunkowo zwartą pierzeję o miejskim charakterze i usługi w parterach na niemal
całej długości,
b) Pasmo zabudowy mieszkaniowej o luźniejszym charakterze – przede wszystkim
o rodowodzie modernistycznym z dużym udziałem powierzchni biologicznie czynnej,
c) Pasmo terenów zieleni przed i za Wałem Miedzeszyńskim,
d) Odrębną strukturę stanowi osiedle domów jednorodzinnych pomiędzy rezerwą na
Trasę Tysiąclecia a ulicą Afrykańską;
4. Swobodna „perforacja” systemu pasmowego w poprzek – możliwość swobodnego
przejścia poprzez wymienione wyżej pasma w wielu miejscach układu – zwykle przez
tereny zieleni towarzyszącej swobodnie rozmieszczonej zabudowie blokowej;
5. Urządzenie rozległego parku („Parku Tysiąclecia”) w rezerwie pod Trasę Tysiąclecia,
powiązanego z sąsiednimi terenami rekreacyjnymi w strukturę o charakterze liniowym
(ciągłość potencjalnego ciągu rekreacyjnego od Parku Skaryszewskiego, wzdłuż Kanału
Wystawowego aż po tereny nadwiślańskie na wysokości opracowywanego Planu);
6. Lokalizacja centrum handlowo-rekreacyjno-kulturalnego („Kampusu Gocław”)
w centralnej części Planu (podobszar B) – pomiędzy projektowanym placem przed
kościołem św. o. Pio przy ul. Fieldorfa a projektowanym w miejscu obecnej rezerwy na
Trasę Tysiąclecia „Parkiem Tysiąclecia”. Wykorzystanie Istniejących hangarów
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7.

8.

9.
10.
11.

lotniskowych jako podstawowej substancji tworzonego Kampusu oraz uzupełnienie ich
o nowe pawilony wielofunkcyjne; całość powiązana systemem sprzężonych placów
i pieszych pasaży;
Stworzenie centrum komunikacyjno-usługowego o dopuszczonej dużej wysokości
i intensywności wykorzystania terenu w północno-wschodnim krańcu Planu – w rejonie
pętli tramwajowej i przewidywanej stacji metra;
Zwiększenie intensywności poprzez wykorzystanie wolnych działek budowlanych oraz
zawężenie szerokich linii rozgraniczających niektórych ulic, ale brak dogęszczania
modernistycznych układów blokowych;
Zastąpienie nieefektywnych i nieatrakcyjnych estetycznie parkingów terenowych
bardziej intensywnymi parkingami kilkupoziomowymi;
Zachowanie istniejącego bazarku na rogu ul. Bora-Komorowskiego i Umińskiego;
Zachowanie dotychczasowego spójnego charakteru obszaru zabudowy jednorodzinnej
oraz wytworzenie dla niej strefy czołowej od strony przestrzeni publicznych w postaci
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Przeznaczenia terenów i parametry zabudowy
Przeznaczenia terenów bazują na obecnym stanie ich wykorzystania i wytycznych ze Studium
przy dążeniu do uzyskanie bardziej wielofunkcyjnej, miejskiej struktury funkcjonalnej
1. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o typologii blokowej zachowuje funkcję
mieszkaniową;
2. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o typologii kwartałowej zachowuje funkcję
mieszkaniową z dopuszczeniem funkcji usługowej;
3. W węzłowych miejscach lokalizowana jest funkcja usługowa (w szczególności biurowa
oraz handlowa);
4. W terenach zainwestowanych obecnie w sposób ekstensywny (np. stacje benzynowe)
dopuszczona zostaje obecna funkcja przy założeniu docelowej intensyfikacji funkcją
usługową;
5. W obszarach wykorzystywanych obecnie jako parkingi terenowe, w większości
zachowana zostaje ta funkcja przy założeniu jej intensyfikacji (parkingi kubaturowe)i
uzupełnieniu
o usługi ogólnodostępne;
6. Obszary infrastruktury społecznej zachowują swoją funkcję.
Na obszarze planu występują następujące przeznaczenia:
U – tereny usług;
UP – teren usług publicznych;
UKr – teren usług kultu religijnego;
U/MW – teren usług lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
U/MW(KS) - teren usług lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem stacji
paliw;
U/MW(IE) – tereny usług lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem
urządzeń energetycznych;
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U/KSP – teren usług lub parkingów wielopoziomowych;
US(U) – tereny usług sportu z dopuszczeniem usług;
U(KS) – teren usług z dopuszczeniem stacji paliw;
MW(U) – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług;
MWz(U) – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o zwiększonym udziale PBC z
dopuszczeniem usług;
MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ;
KSP(U) – tereny parkingów wielopoziomowych z dopuszczeniem usług ;
KAT/U/KSP – teren pętli tramwajowej, autobusowej, parkingu „Parkuj i Jedź” lub usług lub
parkingów wielopoziomowych;
KPP – teren placu publicznego;
KPP(U) – teren placu publicznego z dopuszczeniem usług;
KP – teren ciągu pieszego;
ZP (US) – tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem lokalizacji terenowych urządzeń
rekreacyjno-sportowych;
ZS – tereny zieleni urządzonej – skwery;
ZI – tereny zieleni izolacyjnej;
ZW/WS – teren zieleni nadrzecznej lub wód powierzchniowych;
WP(KT) - teren wód powierzchniowych płynących;
KD-GP – teren drogi publicznej klasy głównej przyspieszonej;
KD-Z – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej;
KD-L – tereny dróg publicznych klasy lokalnej;
KD-D - tereny dróg publicznych klasy dojazdowej;
KDW – tereny dróg wewnętrznych;
Parametry zabudowy dla poszczególnych terenów przedstawiono poniżej w formie
tabelarycznej.
W przypadku niektórych terenów w kolumnie „maksymalna wysokość zabudowy” w nawiasach
podano:
- zwykłą czcionką maksymalną wysokość dominanty wysokościowej,
- kursywą maksymalną wysokość w strefach zwiększonej wysokości.
Miejsca lokalizacji dominant wysokościowych i stref zwiększonej wysokości wyznaczone są na
rysunku koncepcji planu.
Maksymalne powierzchnie trzonu (tj. części wysokiej) i jego położenie w terenie dla każdej
dominanty wysokościowej, a także dokładny zasięg stref zwiększonej wysokości zostaną
doprecyzowane na etapie projektu planu.
Strefy zwiększonej wysokości mają charakter lokalny, w przeciwieństwie do dominant
wysokościowych, które ze względu na swoją znaczną wysokość oddziaływują na kompozycję
przestrzenną na całym obszarze planu i na obszarach przyległych.
Strefy zwiększonej wysokości wskazują:
- usytuowanie wyższych budynków w zespole zabudowy na danym terenie,
- usytuowanie wyższych fragmentów w
poszczególnych budynkach (istniejących
i projektowanych), mające znaczenie dla kompozycji przestrzennej zabudowy w skali lokalnej (tj.na
danym terenie).
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Strefy zwiększonej wysokości zabudowy, w przeciwieństwie do dominant, bilansują się
w ramach uśrednionych wysokości podanych w Studium.
Podany w poniższej tabeli maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy został określony
tylko dla kondygnacji nadziemnych.
Tabela 2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
(źródło: opracowanie własne)
Numer terenu
Powierzchnia
terenu [m2]

Maksymalna
powierzchnia
zabudowy
[%]

wysokość zabudowy
(wysokość dominant,
wysokość w strefach
zwiększonej wysokości)
w metrach

Wskaźnik
intensywność
zabudowy

Minimalny udział
powierzchni
biologicznie
czynnej
[%]

A1 KSP(U)

2869

85

15

3,40

10

A2 MW(U)

4883

60

15

1,90

25

927

45

14

1,40

20

A4 MW(U)

13594

20

42

2,10

40

A5 MW(U)

11849

45

18 (24)

2,70

25

A6 MN

25539

75

12

1,25

30

A7 MN

18783

35

9

0,70

30

A8 MN

10983

40

9

0,80

30

1357

80

17

2,20

25

A10 MN

12926

50

9

0,80

30

A11 ZS

1896

-

-

-

70

A12 MN

29386

50

12

1,00

25

A13 ZS

1722

0

0

0,00

70

A14 MN

19240

60

12

1,60

30

A15 ZS

1996

-

-

-

70

A16 ZI

22778

-

-

-

70

B1 U/MW

4116

100

30

5,00

15

B2 ZP(US)

44493

-

-

-

70

B3 U

6770

50

30

2,40

25

B4 U/MW

5907

30

30

2,30

30

B5 MW(U)

9218

70

30

5,00

25

B6 UP

5446

40

12

0,80

30

B7 MWz(U)

32171

20

16 (33)

1,10

40

B8 KDW

11358

-

-

-

10

B9 KSP(U)

3084

100

14

4,00

0

B10 MWz(U)

27780

20

16 (33)

1,00

40

B11 MW(U)

19997

55

30

2,00

25

B12 MW(U)

17305

50

30 (55)

2,10

25

B13 KSP(U)

3064

100

11

2,40

0

B14 KDW

1229

-

-

-

0

A3 U

A9 MW(U)
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B15 ZI

2137

-

-

-

70

B16 U

5984

80

15

1,50

10

11677

-

-

-

20

B18 U

1791

80

10

1,60

10

B19 U/MW

6532

75

10 (30)

2,40

25

B20 U

3503

80

10

1,60

10

B21 U

4821

60

10

1,20

10

B22 KDW

2546

-

-

-

10

B23 U/MW

3683

80

10 (30)

3,00

25

B24 UKr

3692

45

17 (30)

1,20

10

B25 KP

914

12

6

0,12

0

B26 U

1452

60

10

1,20

10

B27 ZI

1452

0

0

0,00

70

B28 U/KSP

3270

60

14

2,40

10

B29 KPP

4252

12

6

0,12

15

C1 U(KS)

4594

50

24

3,50

10

C2 KDW

356

-

-

-

0

C3 U/MW(IE)

5417

40

24

2,80

30

C4 U/MW(KS)

10714

40

24

2,80

30

C5 MW(U)

8052

70

24 (45)

3,60

25

C6 KDW

4257

-

-

-

10

C7 MW(U)

7634

50

20

2,20

25

C8 MW(U)

7353

80

45

3,80

25

C9 MW(U)

22161

80

28

2,00

25

C10 ZI

15485

-

-

-

70

C11 ZS

745

-

-

-

60

C12 U/MW

4086

30

24 (45)

3,30

30

C13 KSP(U)

5219

100

14

4,00

0

C14 KDW

7874

-

-

-

10

C15 MWz(U)

31851

20

16 (38)

1,10

40

C16 MWz(U)

25334

20

16 (42)

1,50

40

C17 KAT/U/KSP

18050

85

14 (70)

8,00

10

D1 KPP(U)

2539

40

5

0,30

10

D2 U/MW

4479

40

20

1,80

25

745

-

-

-

0

D4 U

2513

50

20

2,00

25

D5 MW(U)

4161

40

20

1,80

30

D6 MW(U)

6306

35

20

1,50

25

B17 KPP

D3 KDW
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D7 ZI

712

-

-

-

50

E1 US(U)

6214

20

10

0,40

60

E2 US(U)

19778

20

10

0,40

70

E3 US(U)

4490

30

6

0,30

60

E4 ZW/WS

333291

-

-

-

90

E5 WS

175137

-

-

-

100

W terenie B1 U/MW założono realizację PBC na stropodachach.
Porównanie intensywności zabudowy w Studium z intensywnością zabudowy przyjętą w
koncepcji planu.
Dla terenu M1 30 położonego w narożniku ulic Bora – Komorowskiego i Afrykańskiej
w Studium przyjęto uśredniony wskaźnik intensywności zabudowy brutto 1,50, a w koncepcji planu
1,64, co ze względu na lokalizację istniejących dominant wysokościowych jest dopuszczalne.
W przypadku lokalizacji dominant Studium dopuszcza wskaźnik powyżej 3,5.
Dla terenu M2 12 w Studium przyjęto uśredniony wskaźnik intensywności zabudowy brutto
1,00, a w koncepcji planu 0,91.
Dla terenu U 30 przylegającego od południa do ulicy Bora –Komorowskiego i Afrykańskiej
w Studium przyjęto uśredniony wskaźnik intensywności zabudowy brutto 1,50, a w koncepcji planu
2,11. Przyjęcie niższego wskaźnika uniemożliwiłoby zabudowę na terenie B3 U, ponieważ istniejąca
zabudowa i obecnie realizowana na terenie B4 U/MW już w sumie przekraczają wskaźnik podany
w Studium (1,68 wobec 1,50 w Studium).
Dla terenu M1 30 położonego na południe od ul. Meissnera i na zachód od ul. gen. Fieldorfa
w Studium przyjęto uśredniony wskaźnik intensywności zabudowy brutto 1,50, a w koncepcji planu
1,26.
Dla terenu U 30 położonego na północ od Wału Miedzeszyńskiego i na zachód od ul. gen.
Fieldorfa w Studium przyjęto uśredniony wskaźnik intensywności zabudowy brutto 1,50,
a w koncepcji planu 1,47.
Dla terenu M1 30 położonego na zachód od ul. gen. Fieldorfa w Studium przyjęto uśredniony
wskaźnik intensywności zabudowy brutto 1,50, a w koncepcji planu 2,19, co ze względu na
lokalizację 4 istniejących dominant wysokościowych jest dopuszczalne.
Dla terenu M1 20 położonego na południe od ul. Jugosłowiańskiej i na południe ul. Bora –
Komorowskiego w Studium przyjęto uśredniony wskaźnik intensywności zabudowy brutto 1,50,
a w koncepcji planu 2,34, co ze względu na lokalizację 1 istniejącej dominanty i 5 projektowanych
dominant wysokościowych jest dopuszczalne.
Dla terenu M1 20 położonego na północ od ul. Bora – Komorowskiego w Studium przyjęto
uśredniony wskaźnik intensywności zabudowy brutto 1,50, w koncepcji planu również 1,5.
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Przestrzenie publiczne
1. „Obwodnica Gocławia” (Meissnera-Jugosłowiańska) jako aleja z rzędami drzew,
obudowana z regularną pierzeją zabudowy;
2. Odcinek ul. Fieldorfa jako ulica usługowa z „kieszeniami” przestrzeni publicznych;
3. Regularny Plac przed kościołem eksponujący tę budowlę oraz stanowiący godne miejsce
dla pomnika Emila Fieldorfa „Nila”. Domknięcie placu zabudową (od północy) oraz ścianą
pamięci, ew. pawilonem z ekspozycją dotyczącą życia i działalności gen. Fieldorfa „Nila”
(od południa), stanowiącymi jednocześnie narracyjne uzupełnienie funkcji
reprezentacyjnej;
4. Publiczny charakter „Kampusu Gocław” jako systemu sprzężonych placów i częściowo
swobodnie rozmieszczonych budynków (kompozycja typu kampus).
Tereny zieleni
Główne obszary zieleni na obszarze planu to:
1. Strefa zieleni nadwiślańskiej o charakterze naturalnym, łęgowym;
2. Zieleń izolacyjna zlokalizowana wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego po stronie północnej –
drzewa, wysokie i niskie krzewy;
3. „Park Tysiąclecia” – zieleń komponowana o różnorodnym charakterze z zachowaniem
fragmentów rosnącej tam obecnie dzikiej roślinności (krzewy, drzewa owocowe);
4. Pasmo zieleni wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego przy Kanale Nowa Ulga;
5. Zieleń urządzona w obrębie głównych ulic, w szczególności „Obwodnicy Gocławia” i ulicy
Bora-Komorowskiego - regularne rzędy drzew oraz kwiaty;
6. Zieleń towarzysząca zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, w szczególności kompozycje w ramach modernistycznych osiedli blokowych.
Układ komunikacyjny
1. Lokalizacja śródlądowej drogi wodnej na terenach WS – rzeka Wisła;
2. W obrębie planu znajdują się drogi o klasie GP – Wał Miedzeszyński, Z – BoraKomorowskiego (dwa odcinki) oraz Fieldorfa; L – Afrykańska, Meissnera, Jugosłowiańska
oraz Umińskiego; D – Marokańska, Algierska, Libijska i Projektowana; a także
wyodrębnione drogi wewnętrzne;
3. Podstawowym kręgosłupem komunikacyjnym dla większej części obaru planu
(podobszary B, C, D) jest ciąg lokalnych ulic Meissnera – Jugosłowiańska – Umińskiego
tworzący tzw. „Obwodnicę Gocławia”. Z ciągu tego, za pośrednictwem wjazdów na drogi
wewnętrzne odbywa się obsługa większości terenów;
4. Obszar Kampusu Gocław obsługiwany jest poprzez system placów, dróg wewnętrznych
i ciągów pieszo jezdnych dostępnych od ul. Fieldorfa oraz z Wału Miedzeszyńskiego
a także z pasma izolacyjnego po północnej stronie Wału Miedzeszyńskiego oraz od
wewnątrz osiedla (dla pieszych i komunikacji rowerowej);
5. Podobszar A obsłużony od strony ul. Afrykańskiej przez ulice dojazdowe, dostępny pieszo
także od strony „Parku Tysiąclecia” oraz pasma zieleni izolacyjnej;
6. Podobszar E obsłużony zjazdami z Wału Miedzeszyńskiego, dostępny pieszo i rowerowo
przez utwardzony szlak nadwiślański;
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7. Komunikacja rowerowa wzdłuż wszystkich ulic głównych, zbiorczych oraz lokalnych na
wydzielonej drodze rowerowej. W ulicach dojazdowych i wewnętrznych w ruchu
mieszanym na jezdni. Na placach uspokojony ruch rowerowy mieszany z innymi
rodzajami ruchu. Ponadto ciąg rowerowy w paśmie zieleni izolacyjnej wzdłuż Wału
Miedzeszyńskiego oraz w „Parku Tysiąclecia”;
8. Komunikacja piesza oprócz wskazanych przestrzeni ulic oraz parków, zapewniona także
na obszarze osiedli, w szczególności tych o swobodnej strukturze modernistycznej;
9. Na obszarze planu przewidziana jest komunikacja zbiorowa: metro, tramwaj oraz linie
autobusowe. Główny węzeł komunikacyjny – pętla tramwajowa oraz stacja metra wraz
z towarzyszącą pętlą autobusową, parkingiem „Parkuj i Jedź” zlokalizowany jest przy
wschodnim krańcu obszaru planu – w rejonie skrzyżowania ul. Jugosłowiańskiej i BoraKomorowskiego.
Infrastruktura techniczna
Ze względu na rozbudowaną sieć infrastruktury technicznej przewiduje się tylko ewentualną
przebudowę lub rozbudowę istniejących siec infrastruktury o sieci drugorzędne lub doprowadzenie
przyłączy do realizowanych budynków.
Ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1. docelowa obsługa obszaru objętego planem w oparciu o miejskie sieci infrastruktury
technicznej;
2. dopuszcza się prowadzenie sieci infrastrukturalnych w kanałach zbiorczych lub tunelach
wieloprzewodowych;
3. budowa nowej oraz przebudowa i rozbudowa istniejącej sieci infrastruktury technicznej
w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolem KD-GP, KD-Z, KD-L, KD-D oraz
w terenach oznaczonych symbolem KDW, KP i KPP z zachowaniem przepisów odrębnych;
4. dopuszcza się lokalizowanie infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi
dróg publicznych i terenami oznaczonymi symbolem KDW, KP i KPP:
a) na obszarze pomiędzy liniami zabudowy a liniami rozgraniczającymi teren, w sposób
niekolidujący z istniejącą lub projektowaną zabudową i zagospodarowaniem terenu,
b) na terenach o przeznaczeniu oznaczonym symbolami ZI,ZS, ZP(US),ZW/WS,
KAT/U/KSP w sposób niekolidujący z istniejącym lub projektowanym
zagospodarowaniem.
w zakresie zaopatrzenia w wodę:
1. źródłem zasilania w wodę jest Zakład Centralny MPWiK w m.st. Warszawie, Stacja
uzdatniania Wody "Praga", zlokalizowana poza obszarem planu;
2. na prawym brzegu Wisły zlokalizowane są dwa uzupełniające ujęcia infiltracyjne,
z których. rurociągami DN800 oraz DN1000 transportowana jest woda do SUW Praga;
3. w obszarze objętym planem zlokalizowane są magistrale wodociągowe:
a) magistrala wodociągowa DN1200 wzdłuż fragm. ul. gen. T. Bora-Komorowskiego,
b) magistrala wodociągowa DN1200 wzdłuż fragm. ul. Egipskiej;
4. utrzymanie istniejącego źródła wody - istniejące przewody wodociągowe DN 250
w ul. J. Meissnera, ul. Jugosłowiańskiej i ul. Umińskiego oraz w rejonie skrzyżowania
ul. Afrykańskiej i ul. Egipskiej;
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5. zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
o średnicy nie mniejszej niż Ø100 mm, o parametrach wymaganych dla ochrony
przeciwpożarowej i zaopatrzenia przyległej zabudowy lub zagospodarowania terenu;
dopuszczenie zastosowania indywidualnych rozwiązań, zgodnie z przepisami odrębnymi;
6. przy realizacji nowych i przebudowie istniejących sieci wodociągowych nakaz realizacji
hydrantów przeciwpożarowych;
w zakresie odprowadzania ścieków bytowych:
1. źródłem odbioru ścieków bytowych będą:
a) kolektor ogólnospławny DN2500 wzdłuż fragm. ul. gen. T. Bora-Komorowskiego,
b) kolektor ogólnospławny DN1200 wzdłuż fragm. ul. J. Meissnera,
c) kolektor ogólnospławny DN1200 wzdłuż fragm. ul. gen. A.E. Fieldorfa,
d) kolektor ogólnospławny DN1000 wzdłuż fragm. ul. Jugosłowiańskiej,
które znajdują się w zasięgu obsługi kanalizacji miejskiej systemu ogólnospławnego. Ścieki
te są transportowane w układzie grawitacyjnym w kierunku zachodnim i dalej poprzez
kolektory ogólnospławne trafiają do pompowni „Trasa Łazienkowska” i stąd do komunalnej
oczyszczalni ścieków „Czajka”;
2. budowa sieci kanalizacji o średnicy kanałów ściekowych min. ø 300 mm;
3. zakazuje się realizacji rozwiązań indywidualnych;
w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
1. odprowadzanie wód z terenów parkingów i dróg po uprzednim ich oczyszczeniu zgodnie
z regulacjami zawartymi w przepisach odrębnych;
2. dopuszczenie odprowadzania wód opadowych i roztopowych bezpośrednio do ziemi na
własnej działce;
3. zagospodarowanie wód w miejscu opadu, w szczególności poprzez gospodarcze
wykorzystanie, odparowanie, rozsączanie do gruntu lub retencjonowanie na działce
budowlanej wraz ze spowolnianiem ich odpływu do odbiornika;
4. podczyszczanie wód opadowych i roztopowych ujętych w szczelne, otwarte lub
zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące z zanieczyszczonych powierzchni
utwardzonych zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu gospodarki ściekami;
5. nakaz realizacji powierzchni chłonnych w obrębie utwardzonych dróg, parkingów, ciągów
pieszych w terenach, dla których został ustalony wskaźnik powierzchni biologicznie
czynnej;
w zakresie zaopatrzenia w gaz:
1. głównymi źródłami zaopatrzenia w gaz ziemny są stacje redukcyjno-pomiarowych gazu II
stopnia „Saska” i „Ostrobramska”, które położone są poza obszarem objętym planem;
2. gaz doprowadzony jest do odbiorców w obszarze mpzp następującymi gazociągami
znaczenia podstawowego:
a) gazociąg niskiego ciśnienia DN250 wzdłuż fragm. ul. gen. A.E. Fieldorfa,
b) gazociąg niskiego ciśnienia DN250 wzdłuż fragm. ul. Jugosłowiańskiej,
c) gazociąg niskiego ciśnienia DN200 wzdłuż fragm. ul. gen. T. Bora-Komorowskiego;
3. zasilanie w gaz poprzez podłączenie do gazociągu średniego ciśnienia o średnicy nie
mniejszej niż 32 mm;
4. nie przewiduje się wprowadzenia w obszar planu nowych urządzeń gazowniczych
wymagających specjalnych stref bezpieczeństwa;
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w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
1. źródłem zasilania dla obszaru Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego to RPZ
„Gocław” jest stacja poza obszarem objętym planem;
2. podstawowym źródłem zaopatrzenia w energię elektryczną są sieci elektroenergetyczne,
o napięciu znamionowy nie mniejszym niż 0,23 kV;
3. dopuszcza się zachowanie i przebudowę istniejących stacji transformatorowych oraz
budowę nowych jako wbudowane lub podziemne;
4. realizacja nowych linii elektroenergetycznych jako kablowe podziemne z wyjątkiem
ewentualnej sieci trakcyjnej;
5. dopuszcza się lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii
o mocy nieprzekraczającej 40kW;
w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
1. źródłem zasilania dla obszaru Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego jest centralny
system ciepłowniczy zasilany od strony północnej przez C „Kawęczyn;
2. ciepło doprowadzone jest do odbiorców w obszarze poprzez tzw. magistralę
Nadwiślańską, którą tworzą sieci magistralne:
a) magistrala 2xDN1000 wzdłuż fragm. ul. Egipskiej,
b) magistrala 2xDN1000 wzdłuż fragm. ul. gen. T. Bora-Komorowskiego,
c) magistrala 2xDN600 wzdłuż fragm. ul. J. Meissnera,
d) magistrala 2xDN600 wzdłuż fragm. ul. Jugosłowiańskiej;
3. zaopatrzenie w energię cieplną z sieci ciepłowniczej o średnicy nie mniejszej niż 32 mm,
za pośrednictwem istniejących i projektowanych rurociągów, przy uwzględnieniu zasad
określonych w przepisach odrębnych;
4. do czasu podłączenia do sieci ciepłowniczej dopuszczenie ogrzewania budynków
z indywidualnych źródeł ciepła zasilane paliwami gazowymi, energią elektryczną lub
wykorzystujące energię odnawialną wyłącznie energię promieniowania słonecznego lub
geotermalną, zgodnie z przepisami odrębnymi;
w zakresie telekomunikacji
1. obsługę z istniejących i rozbudowywanych sieci telekomunikacyjnych;
w zakresie gospodarki odpadami
1. prowadzenie zgodnie z przepisami odrębnymi.
Prognozy demograficzne
Zgodnie z danymi przedstawionymi w Analizie stanu istniejącego Raport – faza I liczba
stałych mieszkańców na obszarze planu wynosi obecnie ok. 7100 osób. Łącznie z realizowaną
obecnie inwestycją przy ul. Bora –Komorowskiego i planowaną przy ul. Jugosłowiańskiej (razem ok.
720 osób) na etapie sporządzania Raportu oszacowano przyszłą liczbę mieszkańców na 7600 - 8000
osób.
Według rozwiązań zawartych w koncepcji planu, które podążają za zapisami w Studium,
większość nowolokowanej zabudowy będzie miała funkcję usługową. W wariancie II zakładana jest,
na większą skalę niż w Wariancie I, lokalizacja nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w
podobszarach A, B, C i D (tereny mieszkaniowe lub mieszkaniowo-usługowe: A5, B1, B4 –
realizowana inwestycja przy Bora –Komorowskiego, B19, B23, C3, C4, C5, C12- planowana inwestycja
przy Jugosłowiańskiej, D2, D5).
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Spowoduje to wzrost stałej liczby mieszkańców o ok. 2000 osób zgodnie ze standardami
przyjętymi w Studium (35m²/osobę), lub o ok. 2800 osób według standardów panujących obecnie
na rynku (25m²/osobę).
W wariancie II docelowa liczba mieszkańców przy maksymalnym wykorzystaniu
planowanych parametrów zabudowy wyniesie ok. 9100 - 9900 osób.
Lokalizacja terenów usługowych, na których powstaną miejsca pracy spowoduje wzrost
liczby czasowych użytkowników obszaru planu.

5. WIZUALIZACJE WARIANTÓW
WARIANT I
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WARIANT II
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