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1. PRZEDMIOT I ZAKRES PROGNOZY
Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko do projektu Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Ostrobramskiej części II w dzielnicy Praga-Południe
miasta stołecznego Warszawy. Jest to część opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu ul. Ostrobramskiej wydzielona po wyłożeniu planu do publicznego wglądu.
Prognozą pierwotnie objęto teren w granicach planu rejonu ul. Ostrobramskiej (zgodnie z uchwałą
nr XXXVI/894/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2012 r.) oraz tereny przyległe w zakresie, w
jakim prognozuje się wpływ ustaleń planu na środowisko. Natomiast po podziale planu na 4 części,
zgodnie z uchwałą nr LIV/1312/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r., wydzielona
została prognoza odnosząca się do ustaleń planu dla części II.

Rys. 1. Podział obszaru planu miejscowego rejonu ul. Ostrobramskiej określonego w uchwale o
przystąpieniu nr XXXVI/894/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2012 r. na 4 części
zgodnie z uchwałą zmieniającą uchwałę o przystąpieniu nr LIV/1312/2017 Rady m.st.
Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r.,
Sporządzenie prognozy jest elementem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko, jakiej podlegają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 46
Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z
7.11.2008 r. poz. 1227 z późniejszymi zmianami).
Ramowy zakres prognozy określa art. 51 ust. 2 w. w. ustawy.
Zgodnie z art. 53 w.w. ustawy sporządzający plan uzgodnił zakres i stopień szczegółowości
informacji zawartych w prognozie z ustawowo do tego wskazanymi organami, to jest: Regionalną
Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
w Warszawie.
Zarówno RDOŚ jak i PPIS – wskazały standardowy zakres prognozy – bez określania zagadnień
szczególnych.
Uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie dokonane
przez ww. organy przedstawiono w załącznikach do niniejszej prognozy (zał. 1 i zał. 2).
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2. CEL OPRACOWANIA PROGNOZY; METODYKA
Podstawowym celem prognozy jest stwierdzenie czy i jakie zmiany w środowisku wystąpią w
trakcie i po zagospodarowaniu analizowanego terenu zgodnie z ustaleniami określonymi w projekcie
planu, oraz ocena, czy będą to zmiany znaczące.
Punktem odniesienia do wszystkich analiz jest charakterystyka stanu istniejącego środowiska.
Został on szczegółowo przedstawiony w opracowaniach stanowiących podstawowe materiały
wejściowe do niniejszej prognozy.
Plan nie stanowi „docelowego obrazu” omawianego terenu. Jest to zbiór warunków, w oparciu o
które może dokonywać się nowe zagospodarowanie. Nie ma żadnych gwarancji, że cały teren zostanie
zagospodarowany w pełni tak, jak plan na to pozwala. Niemniej jednak nie ma też przesłanek do
przewidywania, że nie zostanie on w całości urządzony na zgodnych z planem warunkach. Tak więc
podstawowym założeniem metodycznym jest przyjęcie, że – w zgodzie z projektowanymi ustaleniami –
na całym terenie docelowo powstanie zainwestowanie w wielkości i skali maksymalnej, na jakie plan
pozwala.
Traktowanie planu jako zbioru zasad, a nie docelowego obrazu zagospodarowania, ogranicza
możliwości wymiarowania prognozowanych zjawisk, przekształceń i oddziaływań. Najczęściej
możliwe są do przewidzenia tylko kierunki zjawisk, które będą zachodziły w środowisku.
W prognozie skoncentrowano się na szczegółowym przeanalizowaniu ustaleń planu: zapisów w
tekście oraz treści rysunku.
Założono przy tym, że:
 ustalone lub dopuszczone planem wielkości i wskaźniki mogą być w procesie realizacji planu
wykorzystane maksymalnie,
 przy dopuszczeniu rozwiązań alternatywnych wybrane będzie mniej korzystne dla środowiska.
W niniejszej prognozie zastosowano trójstopniową metodę prognozowania oddziaływań na
środowisko obejmującą:
 I etap - Identyfikacja. Na podstawie znajomości możliwych oddziaływań wskutek realizacji planu
oraz warunków środowiskowych - identyfikacja skutków, które powinny być uwzględnione w
ocenie (znaczących i potencjalnie znaczących).
 II etap - Predykcja. Przedstawienie przebiegu skutków w środowisku z wykorzystaniem metod
prognostycznych - symulacyjnych i opisowych.
 III etap - Ocena. Za pomocą różnych metod i technik ocena informacji uzyskanych w I i II etapie.
Identyfikację oparto o listę komponentów środowiska oraz kierunki oddziaływań określone w
ustawie.1 Zostały ona uszczegółowione i dopasowane do specyfiki dokumentu oraz terenu, którego
dokument ten dotyczy.
Specyfika dokumentu, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powoduje, że
wszelkie prognozy skutków realizacji planu są obarczone znaczną niepewnością i mogą być
przedstawiane prawie wyłącznie metodą opisową. Symulacje, zwłaszcza liczbowe mają ograniczone
zastosowanie.

1

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1405, z późn. zmian.)
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3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU PLANU
3.1. GŁÓWNE CELE PLANU
W celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania
przestrzennego, rada gminy uchwala dokument pod nazwą „studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy”. Obejmuje ono cały obszar gminy.
Natomiast w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz
określenia sposobów ich zagospodarowania rada gminy uchwala miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z
innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Plan miejscowy jest aktem
prawa miejscowego.
W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów
zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, przy czym:
1) lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego;
2) sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze
decyzji o warunkach zabudowy.
3.2. POWIĄZANIA ANALIZOWANEGO PLANU Z INNYMI DOKUMENTAMI
Ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy są wiążące
dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. Plan miejscowy uchwala rada gminy, po
stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium,
W tej sytuacji najistotniejszym dokumentem powiązanym z analizowanym projektem
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy” uchwalone przez Radę m.st. Warszawy Uchwałą
nr LXXXII/2746/2006 z dnia 10 października 2006 r., zmienione Uchwałą nr L/1521/2009 z dnia 26
lutego 2009 r., uzupełnioną Uchwałą nr LIV/1631/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r., ponownie
zmienione Uchwałą nr XCII/2689/2010 z dnia 7 października 2010 r., Uchwałą nr LXI/1669/2013 z
dnia 11 lipca 2013 r., Uchwałą nr XCII/2346/2014 z dnia 16 października 2014 r. oraz Uchwałą nr
LXII/1667/2018 z dnia 1 marca 2018 r.
Dla obszaru całego planu miejscowego rejonu ul. Ostrobramskiej szczególnie istotne były zmiany
studium dokonane uchwałą Rady Warszawy nr XCII/2689/2010 z dnia 7 października 2010 r. Na
zamieszczonym poniżej rysunku struktury funkcjonalno-przestrzennej oznaczone zostały one kolorem
niebieskim. Zmiany te obrazują aktualne tendencje przekształceń analizowanego terenu.
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Rys. 2. Fragment „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st.
Warszawy” – kierunki – struktura funkcjonalno-przestrzenna. Zmiany wprowadzone
uchwałą z 2010 roku.
Kolejne zmiany polityki przestrzennej z 2014 i 2018 roku nie miały większego wpływu na
docelowy sposób zagospodarowania obszaru. Poniżej załączony rysunek struktury funkcjonalnoprzestrzennej obowiązujący po ostatniej zmianie studium:

Rys. 3. Fragment aktualnego po zmianach w 2018 roku „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy” – kierunki – struktura funkcjonalnoprzestrzenna.
Przeznaczenie terenów oraz orientacyjne wskaźniki zabudowy ustalone w Studium dla obszaru
opracowania planu są następujące:
 M 1 – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
Na analizowanym obszarze wskazano dwa terenu M1, utworzone w wyniku zmian Studium w 2010 r.,
z sugerowaną wysokością zabudowy 30 m (obecnie mpzp rejonu ul Ostrobramskiej część II oraz
mpzp rejonu ul Ostrobramskiej część IV).
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U – tereny usług, 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
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 funkcji mieszkaniowej – z zaleceniem by udział tej funkcji
kształtował się do 40% powierzchni zabudowy na terenie, niezbędnych inwestycji celu
publicznego z zakresu infrastruktury społecznej, małych i średnich obiektów produkcyjnych
stosujących nowoczesne technologie, funkcji uzupełniających związanych z funkcją podstawową.

Na terenie mpzp rejonu ul. Ostrobramskiej wskazano dwa obszary U. Pierwszy obszar U.20
obejmujący Bumar Elektronika, dawny Rawar oraz PCO - Przemysłowe Centrum Optyki i ich
otoczenie z sugerowaną wysokością zabudowy 20m (obecnie mpzp rejonu ul Ostrobramskiej część I).
drugi obszar U.>30 - powstały w wyniku zmian Studium z 2010 r. z sugerowaną wysokością zabudowy
30 m w trójkącie pomiędzy ul. Ostrobramską, Trasą Siekierkowską i rezerwą na Trasę Olszynki
Grochowskiej (obecnie mpzp rejonu ul. Ostrobramskiej część IV).


UH - usługi handlu wielkopowierzchniowego, na których:
− ustala się priorytet dla lokalizacji wielofunkcyjnych obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 2.000 m2,
− dopuszcza się lokalizowanie innych funkcji usługowych i zabudowy mieszkaniowej.

Na analizowanym terenie jest to obszar zajęty obecnie przez market Tesco i jego otoczenie, na którym
wysokość zabudowy wskazuje się na 20 m (obecnie mpzp rejonu ul. Ostrobramskiej część I).


C – tereny wielofunkcyjne, bez sprecyzowania w Studium innych parametrów, wskazywane są
wzdłuż ul. Ostrobramskiej na wschód od ul. Fieldorfa "Nila" (obecnie mpzp rejonu ul.
Ostrobramskiej część II).



C/UH – tereny wielofunkcyjne z dopuszczeniem funkcji handlowej o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000 m2 z sugerowaną wysokością zabudowy 30 m wskazywane są w obrębie
dzisiejszego CH Atrium Promenada oraz na terenach na wschód od tego obiektu oraz niedża część
na zachód od tego obiektu (obecnie mpzp rejonu ul. Ostrobramskiej część III oraz mpzp rejonu ul.
Ostrobramskiej część II).



ZP1 – tereny zieleni urządzonej na których ustala się m.in.:
‐ ochronę i utrzymanie funkcji,
‐ zakaz zmniejszania powierzchni terenu,
‐ zachowanie powierzchni biologicznie czynnej (PBC) minimum 70%,
− dopuszcza się:
‐ modernizację istniejącej i realizację nowej zabudowy związanej z funkcją terenu o charakterze
architektury ogrodowej, przeznaczonej m.in. na funkcję usługową (np. kawiarnie, cukiernie),
gospodarczą (np. oranżerie, cieplarnie), dekoracyjną (np. altany, pergole, groty) oraz
komunikacyjną (np. schody, ścieżki, mostki), urządzenia wodne (np. fontanny, studnie, stawy),
urządzenia związane z placami zabaw dla dzieci, urządzenia sportowe i rekreacyjne (np. boiska), a
także obiekty pamiątkowe i ogrodzenia,
‐ zachowanie, remont i przebudowę istniejących obiektów budowlanych,
‐ przekształcenie ogrodów działkowych w tereny zieleni urządzonej o charakterze publicznym.

6

Na analizowanym terenie przeznaczenie ZP1 wskazano dla obecnego ogrodu działkowego Kolonia
Gocławek (obecnie mpzp rejonu ul. Ostrobramskiej część IV).


ZP2 – tereny zieleni urządzonej z udziałem terenów sportu i rekreacji na których:
− ustala się:
- zachowanie min. 70% powierzchni biologicznie czynnej o charakterze zieleni urządzonej, z
adaptacją wartościowych zadrzewień i roślinności naturalnej,
- ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych,
– dopuszcza się: realizację infrastruktury rekreacyjno – sportowej, realizację zabudowy usługowej
na potrzeby obsługi podstawowej funkcji terenu do wysokości 12m, realizację obiektów kultury,
przekształcanie ogrodów działkowych oraz gruntów użytkowanych rolniczo na zieleń urządzoną o
charakterze publicznym.

Obszar taki wskazany jest na terenie ogrodu działkowego Perkun (obecnie mpzp rejonu ul.
Ostrobramskiej część II).
Na obszarze opracowania planu i w jego najbliższym sąsiedztwie Studium wyznacza następujące ulice:
- Trasa Siekierkowska, ul. Ostrobramska (istniejące drogi główne ruchu przyspieszonego (GP)),
- Trasa Olszynki Grochowskiej (projektowana droga główna ruchu przyspieszonego (GP)),
- ul. Fieldorfa, Anińska i Nowo-Anińska (ob. Jana Nowaka-Jeziorańskiego) oraz Poligonowa
(istniejące ulice zbiorcze).

Rys.
4.
Fragment
„Studium
uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
m.st. Warszawy” – kierunki – klasyfikacja ulic - stan
projektowany.
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Analizowany obszar znajduje się poza terenami Systemu Przyrodniczego Warszawy (SPW). Jedynym
elementem SPW jest główne powiązanie przyrodnicze kształtowane po zachodniej stronie Kanału
Nowa Ulga (obecnie mpzp rejonu ul. Ostrobramskiej część IV).
Zgodnie ze Studium zagospodarowanie głównych powiązań przyrodniczych w zależności od
warunków lokalnych powinno być realizowane jako:
• tereny zieleni urządzonej z zachowaniem i adaptacją zieleni istniejącej,
• pasy zieleni urządzonej bądź naturalnej w miarę możliwości realizacyjnych o zalecanej
szerokości min. 10 m.

Rys. 5. Fragment „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st.
Warszawy” – kierunki – System Przyrodniczy Warszawy.
Ustawowe powiązanie pomiędzy dokumentami: studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
polegające na obowiązku zgodności planu ze studium powoduje, że zakres stanowienia planu jest
ograniczony. Plan miejscowy jest uszczegółowieniem polityki ustalonej w studium.
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3.3. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU PLANU - CHARAKTERYSTYKA USTALEŃ
Zawartość miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika z przepisów ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zmian.). Zakres projektu planu jest szczegółowo określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587).
Poniżej przedstawiono charakterystykę najważniejszych ustaleń mających wpływ na zagadnienia
ochrony środowiska:
W § 2 - definiuje się pojęcia użyte w planie, w tym:
usługi – należy przez to rozumieć działalność służąca zaspokajaniu potrzeb ludności,
niezwiązana z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi, realizowaną: na
terenie, w obiektach wolnostojących lub w lokalach użytkowych wbudowanych; przy czym
prowadzona działalność nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów,
jakości środowiska poza terenem, na którym jest prowadzona oraz poza lokalem, w którym jest
prowadzona (dotyczy to lokali usługowych w budynkach mieszkalnych).
W § 4 - określa się wyznaczone w planie przeznaczenia terenów, w tym:
Terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych symbolem MW:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi z zakresu handlu detalicznego (z wyjątkiem stacji paliw), biur, rzemiosła (z
wyjątkiem warsztatów samochodowych), kultury, turystyki, gastronomii, zdrowia (z
wyjątkiem szpitali), oświaty, poczty i telekomunikacji, wyłącznie w formie lokali
usługowych wydzielonych w budynkach mieszkaniowych; dla nowej zabudowy usługi
należy sytuować w parterze budynku, lub kondygnacjach sąsiednich bezpośrednio
związanych z parterem to jest na pierwszym piętrze i pierwszej kondygnacji podziemnej,
b) zieleń urządzona;
3) zakazuje się sytuowania funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem funkcji
związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt. 2, które mogą stanowić
nie więcej niż 5% powierzchni użytkowej budynku;
4) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny MW do „terenów przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną”.
Ustala się przeznaczenie dla terenów usług handlu i biur oznaczonych symbolem UHB:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) usługi z zakresu: biur, obsługi finansowej, handlu detalicznego (z wyjątkiem stacji
paliw, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej), zdrowia (z wyjątkiem szpitali),
kultury, kultu religijnego, nauki, poczty i telekomunikacji, turystyki, wystawiennictwa
oraz zamieszkanie zbiorowe z zakresu hoteli i pensjonatów,
b) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 na terenie B3.1UHB;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi z zakresu: rzemiosła (z wyjątkiem warsztatów samochodowych, chyba że
ustalenia szczegółowe stanowią inaczej), gastronomii, rozrywki, sportu i rekreacji,
administracji publicznej,
b) zieleń urządzona;
3) zakazuje się sytuowania funkcji innych niż określone w pkt 1 i 2, za wyjątkiem funkcji
związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt 2, które mogą stanowić
nie więcej niż 5% powierzchni użytkowej budynku;
4) terenów UHB nie zalicza się do terenów, dla których ustala się dopuszczalne poziomy hałasu.
Ustala się przeznaczenie dla terenów usług zdrowia oraz usług handlu i biur oznaczonych
symbolem UZ/UHB:
1) przeznaczenie podstawowe:
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a) usługi z zakresu zdrowia,
b) usługi z zakresu: biur, obsługi finansowej, handlu detalicznego (z wyjątkiem stacji
paliw), kultury, kultu religijnego, nauki, poczty i telekomunikacji, turystyki oraz
wystawiennictwa;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zieleń urządzona,
b) usługi z zakresu gastronomii, które mogą stanowić nie więcej niż 10% powierzchni
użytkowej budynku, w ramach przeznaczenia dopuszczalnego;
3) zakazuje się sytuowania funkcji innych niż określone w pkt 1 i 2, za wyjątkiem funkcji
związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt 2, które mogą stanowić
nie więcej niż 5% powierzchni użytkowej budynku;
4) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny UZ/UHB do „terenów przeznaczonych
pod budynki szpitali w miastach”.
Ustala się przeznaczenie dla terenów usług publicznych oraz zieleni urządzonej oznaczonych
symbolem UP/ZP:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) usługi z zakresu kultury, oświaty, nauki, sportu i rekreacji,
b) zieleń urządzona, zieleń parkowa;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi z zakresu rozrywki, wystawiennictwa, biur, gastronomii,
b) usługi z zakresu handlu detalicznego (z wyjątkiem stacji paliw), które mogą stanowić
nie więcej niż 10% powierzchni użytkowej budynku, w ramach przeznaczenia
dopuszczalnego;
3) zakazuje się sytuowania funkcji innych niż określone w pkt 1 i 2, za wyjątkiem funkcji
związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt 2, które mogą stanowić
nie więcej niż 5% powierzchni użytkowej budynku;
4) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny UP/ZP do „terenów przeznaczonych pod
budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży”.
Ustala się przeznaczenie dla terenów ogrodów działkowych - zieleni urządzonej oznaczonych
symbolem ZD:
1) przeznaczenie podstawowe: ogrody działkowe wraz z infrastrukturą ogrodową – zieleń
urządzona;
2) na terenach ZD, w ramach terenu ogólnego ogrodów działkowych, plan dopuszcza lokalizację
między innymi zagospodarowanie terenu związane ze sportem, rekreacją, wypoczynkiem i
kulturą w formie urządzeń terenowych lub obiektów małej architektury takich jak m.in.: błoni
spacerowo - rekreacyjnych, placów zabaw, miejsc gier, miejsc spotkań i wypoczynku, ogrodów
- parku edukacyjnego, boisk sportowych, placów sportowych, elementów małej architektury;
umożliwia się wyznaczenie stref dostępnych dla zwierząt oraz wydzielenie tych stref od miejsc
zabawy dla dzieci;
3) zakazuje się sytuowania: funkcji innych niż określone w pkt. 1 za wyjątkiem usług
gastronomii i usług kultury, które mogą uzupełniać zagospodarowanie terenu i mogą być
lokalizowane wyłącznie w domu działkowca;
4) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny ZD do „terenów rekreacyjnowypoczynkowych”.
Ustala się przeznaczenie dla terenów dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem KDw.
Ustala się przeznaczenie dla terenów ulic (dróg publicznych) oznaczonych symbolem KD, w tym
dróg klasy głównej ruchu przyspieszonego KDGP, dróg klasy zbiorczej KDZ, dróg klasy lokalnej KDL
oraz dróg klasy dojazdowej KDD.
Ustala się przeznaczenie dla terenów ciągów pieszych oznaczonych symbolem KD-P.
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W § 8 – ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1. Wyznacza się granice terenów ogrodów działkowych - zieleni urządzonej (ZD) i terenów usług
publicznych oraz zieleni urządzonej (UP/ZP) (tereny B4.1UP/ZP, B5.1ZD), dla których ustala się:
1) ochronę i pielęgnację istniejącej wartościowej zieleni wysokiej i niskiej, a w szczególności
ochronę istniejącego wartościowego drzewostanu, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) nasadzenia drzew i krzewów, uzupełnianie zieleni;
3) obowiązek zapewnienia terenów biologicznie czynnych pokrytych roślinnością, zgodnie ze
wskaźnikami określonymi w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów;
4) obowiązek odprowadzania wód deszczowych do ziemi lub na powierzchnię ziemi;
5) zachowanie publicznej dostępności głównych przejść pieszych przez tereny minimum poprzez
udostępnienie korzystania z głównych powiązań pieszych przez tereny, wyznaczonych na
rysunku planu;
6) należy wyraźnie zaznaczyć główne wejścia na teren poprzez wprowadzenie odpowiednich
elementów małej architektury i informacji o terenie (m.in. oznaczenie alejek i obiektów
usytuowanych na jego terenie, zasad korzystania z terenu);
7) ustala się lokalizację zaplecza socjalnego z ogólnie dostępnymi toaletami przy obiektach usług
publicznych na terenie B4.1 oraz możliwość realizacji ogólnodostępnych toalet na terenie B5.1.
2. Dla terenów ulic (dróg publicznych), ciągu pieszego, dróg wewnętrznych ustala się:
1) ochronę, pielęgnację i zachowanie istniejącego wartościowego drzewostanu, w szczególności
istniejących pojedynczych drzew o dużych walorach przyrodniczo-krajobrazowych
wskazanych na rysunku planu, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) zachowanie i uzupełnienie szpalerów drzew określonych na rysunku planu oraz nasadzenia
szpalerów drzew z uwzględnieniem pkt. 3 oraz zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) na rysunku planu wyznaczono rejony sytuowania szpalerów drzew w przekroju ulicy, w
przypadku wystąpienia kolizji z infrastrukturą techniczną dopuszcza się dostosowanie nowych
nasadzeń do istniejącej i projektowanej infrastruktury technicznej, przebudowę sieci lub
wprowadzenie zabezpieczeń antykorzeniowych;
4) wydzielenie w posadzce chodnika trawników lub pasów zieleni niskiej o szerokości nie
mniejszej niż 2m dla szpaleru drzew albo powierzchni nie mniejszej niż kwadrat 1,5m x 1,5m
wokół każdego drzewa; dopuszcza się stosowanie poziomych i pionowych osłon drzew,
systemów nawadniających lub napowietrzających, barierek ochronnych o wysokości
nieprzekraczającej 40 cm od poziomu chodnika;
5) zakaz sytuowania innych obiektów, w szczególności miejsc parkingowych, elementów
reklamowych i elementów MSI, na wydzielonych trawnikach, pasach zieleni i powierzchniach
wokół drzew określonych w pkt. 4;
6) odprowadzanie ścieków opadowych lub roztopowych z jezdni i parkingów zgodnie z
ustaleniami §15 ust. 4; ustala się odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z terenów
zieleni ulicznej do ziemi.
3. Dla działek budowlanych ustala się:
1) ochronę, pielęgnację i zachowanie istniejącego wartościowego drzewostanu, w szczególności
istniejących pojedynczych drzew o dużych walorach przyrodniczo-krajobrazowych
wskazanych na rysunku planu, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) dopuszcza się zachowanie, uzupełnienie i nasadzenia szpalerów drzew, w szczególności w
miejscach wyznaczonych na rysunku planu;
3) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych wg ustaleń §15 ust. 4.;
4) zakaz sytuowania obiektów i urządzeń, które mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych
standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny oraz
poza lokalem w którym są sytuowane (dotyczy to lokali usługowych w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych); zakazuje się sytuowania: stacji paliw, warsztatów
samochodowych, stacji obsługi pojazdów, myjni, domów pogrzebowych, chyba, że ustalenia
szczegółowe stanowią inaczej;
5) stosowanie urządzeń grzewczych wg ustaleń §15 ust. 5.
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4. Ustala się zachowanie i ochronę istniejących cennych drzew oznaczonych na rysunku planu;
zakazuje się utwardzania terenu w odległości nie mniejszej niż 3 m od pnia drzewa.
5. Ustala się, że działalność usługowa i techniczna nie może powodować zanieczyszczenia środowiska
– przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie emisji szkodliwych substancji, promieniowania
elektromagnetycznego, hałasu, wibracji itp. poza terenem, do którego prowadzący działalność posiada
tytuł prawny; zakazuje się lokalizowania zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej lub przekształcania istniejących zakładów w zakłady o zwiększonym
lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
6. W zakresie przeciwdziałania powstawaniu zanieczyszczeń na terenie ciągu ul. Ostrobramskiej
1KDGP - ulica główna ruchu przyspieszonego ustala się:
1) przy przebudowie lub rozbudowie ulicy ustala się wprowadzenie rozwiązań technicznych i
przestrzennych sprzyjających ograniczaniu powstawania i rozprzestrzeniania się hałasu i drgań
np. poprzez wymianę nawierzchni, zmiany w organizacji ruchu, zmiany w przekroju ulicy oraz
w sposób ograniczający rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń pyłowych np. wprowadzenie i
uzupełnianie zieleni przyulicznej – szpalerów drzew i zieleni niskiej;
2) zakazuje się sytuowania ekranów akustycznych, z wyjątkiem ekranów na wiaduktach
(estakadach) nad skrzyżowaniem z ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 2KDZ.
7. W zakresie ochrony przed uciążliwościami akustycznymi dla terenów przylegających do ulicy
Ostrobramskiej 1KDGP wprowadza się następujące ustalenia:
1) od strony ulic należy sytuować przede wszystkim pomieszczenia pomocnicze takie jak: klatki
schodowe, pomieszczenia higieniczno - sanitarne itp., chyba że zastosowane przegrody,
izolacje akustyczne lub ekrany zapewniają zachowanie właściwego klimatu akustycznego
wewnątrz pomieszczeń;
2) dopuszcza się przebudowę budynków istniejących, między innymi poprzez wprowadzenie
okien o podwyższonej izolacyjności akustycznej i przebudowę elewacji;
3) ustala się realizację nowych budynków usytuowanych od strony ulic, w sposób
uwzględniający potencjalne zanieczyszczenia związane z hałasem i drganiami, zastosowanie
rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych ograniczających uciążliwość akustyczną, a w
szczególności przegród o wysokiej izolacyjności, w budynkach, obiektach i pomieszczeniach
przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
W § 9 – ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
1. Ustala się zachowanie istniejących elementów identyfikacji przestrzennej takich jak: pomniki,
kapliczki, krzyże; przy czym dopuszcza się ich przesunięcie (zmianę usytuowania) w granicach terenu
o nie więcej niż 30 m.
2. Na terenie publicznych ulic oraz ciągu pieszego na obszarze objętym planem zakazuje się
stosowania na chodnikach kostki betonowej; dopuszcza się stosowanie np. płyt betonowych, płyt i
kostek kamiennych, cegły klinkierowej.
3. Wyznacza się granicę stanowiska archeologicznego (kultura grobów kloszowych) wpisanego do
rejestru zabytków (nr C-24, decyzja z dnia 23.10.1967r.), zgodnie z rysunkiem planu, na terenach
stanowiska obowiązują przepisy odrębne dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
4. Wyznacza się granicę strefy ochrony zabytków archeologicznych, ujętej w gminnej ewidencji
zabytków, zgodnie z rysunkiem planu; na terenach objętych strefą prace ziemne należy prowadzić
zgodnie z przepisami odrębnymi.
W §13 określa się zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji na obszarze planu,
w tym – między innymi:
Ustala się zasady obsługi terenu objętego planem przez komunikację kołową:
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1) ustala się układ komunikacji kołowej obsługującej teren objęty planem, w skład którego
wchodzą:
a) ulica główna ruchu przyspieszonego: ul. Ostrobramska 1KDGP,
b) ulice zbiorcze: gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 2KDZ, Jana NowakaJeziorańskiego 4KDZ,
c) ulica lokalna: ul. Perkuna 4KDL,
d) ulica dojazdowa: 7KDD,
e) ulice wewnętrzne: B1.2KDw, B1.4KDw, B2.2KDw, B3.2KDw, B3.4KDw;
2) ustala się powiązania obszaru planu z terenami zewnętrznymi (połączenia międzydzielnicowe)
poprzez ulice: Ostrobramską 1KDGP, gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 2KDZ, Zamieniecką
(usytuowaną poza obszarem planu);
3) dopuszcza się realizację dwupoziomowego skrzyżowania ul. Ostrobramskiej 1KDGP z ul.
gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 2KDZ; dopuszcza się poprowadzenie jezdni głównych ul.
Ostrobramskiej w drugim poziomie;
4) ustala się realizację skrzyżowań jednopoziomowych dla połączeń pozostałych ulic
niewymienionych
w pkt. 3;
5) ustala się zagospodarowanie obszaru planu właściwe dla zasad ruchu uspokojonego, ustalenie
nie dotyczy ul. Ostrobramskiej 1KDGP;
6) na terenie ulic lokalnych i dojazdowych oraz dróg wewnętrznych przy ich przebudowie lub
budowie należy wprowadzać elementy zagospodarowania właściwe dla uspokajania ruchu np.
takie jak: powierzchnie wyniesione, przejścia dla pieszych na powierzchniach wyniesionych do
poziomu chodnika, podniesienie tarczy skrzyżowania, ostrzeżenia, bramy wjazdowe, miejscowe
zwężenia jezdni lub miejscowe odgięcia jezdni; przy czym dla ulic lokalnych przeznaczonych
dla komunikacji autobusowej elementy zagospodarowania właściwe dla uspokojenia ruchu
powinny uwzględniać komunikację autobusową;
7) do istniejących i projektowanych budynków i obiektów należy zapewnić dojazd pożarowy,
zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach przeciwpożarowych.

W § 15 – ustala się zaopatrzenie w tzw. media z sieci miejskich. Poniżej przedstawiono wybór
najważniejszych ustaleń w tej dziedzinie.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) ustala się zaopatrzenie w wodę wszystkich obiektów budowlanych na terenie objętym planem
oraz zaopatrzenie przeciwpożarowe z miejskiej sieci wodociągowej;
2) ustala się zakaz realizacji indywidualnych i lokalnych ujęć wody, z uwzględnieniem ustaleń
pkt. 3, 4 i 5;
3) dopuszcza się realizację publicznych ujęć wód podziemnych z utworów oligoceńskich i
plejstoceńskich;
4) dopuszcza się użytkowanie istniejących indywidualnych i lokalnych ujęć wody w sposób
dotychczasowy, wyłącznie na potrzeby obiektów istniejących;
5) dopuszcza się zachowanie lub przebudowę istniejącego ujęcia wody na terenie ogrodów
działkowych „Perkun” (teren B5.1ZD).
3. W zakresie odprowadzania ścieków:
1) ustala się odprowadzanie ścieków ze wszystkich obiektów budowlanych w systemie
ogólnospławnym do miejskiej sieci kanalizacyjnej, z uwzględnieniem pkt. 2;
2) dopuszcza się realizację systemu rozdzielczego kanalizacji: kanalizacja sanitarna i kanalizacja
deszczowa, na obszarze objętym planem;
3) zakazuje się budowy indywidualnych systemów gromadzenia lub oczyszczania ścieków;
istniejące bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe dopuszcza się użytkować wyłącznie
na potrzeby istniejących obiektów budowlanych, do czasu ich podłączenia do sieci
kanalizacyjnej.
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4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:
1) dla istniejących obiektów budowlanych dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych lub
roztopowych w sposób dotychczasowy, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) ustala się, że wody opadowe lub roztopowe z nowo-realizowanej zabudowy lub nowozagospodarowanego terenu będą odprowadzane do ziemi i w granicach własnej działki
inwestycyjnej, z uwzględnieniem wielkości terenu biologicznie czynnego i na warunkach
określonych w przepisach odrębnych lub do sieci kanalizacyjnej, na warunkach określonych w
przepisach odrębnych;
3) ustala się, że wody opadowe lub roztopowe z terenów ogrodów działkowych - zieleni
urządzonej (ZD) odprowadzane będą do ziemi;
4) wymaga się kształtowania powierzchni działek w sposób zabezpieczający przed spływem z
nich wód opadowych i roztopowych na tereny działek sąsiednich.
5. W zakresie zaopatrzenia w ciepło i systemu ciepłowniczego:
1) ustala się zaopatrzenie obiektów budowlanych w ciepło z urządzeń zasilanych z sieci
ciepłowniczej;
2) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło obiektów budowlanych na terenie planu z urządzeń
zasilanych z sieci gazowej, z sieci elektroenergetycznej, z odnawialnych źródeł energii np.
kolektorów słonecznych lub pomp ciepła, urządzeń kogeneracyjnych albo z indywidualnych
urządzeń wykorzystujących mieszaninę propan-butan – w przypadkach braku warunków
dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej, wynikających z przepisów odrębnych;
3) zakazuje się realizacji nowych źródeł ciepła opalanych węglem, innymi paliwami stałymi lub
produktami ropopochodnymi oraz dopuszcza się użytkowanie istniejących źródeł ciepła
opalanych węglem lub produktami ropopochodnymi do czasu podłączenia obiektu
budowlanego do sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej;
4) dopuszcza się zachowanie lub przebudowę istniejących urządzeń ciepłowniczych
usytuowanych na terenach zabudowy mieszkaniowej;
5) dopuszcza się wytwarzanie ciepła dla celów badawczych i technologicznych zgodnie z
wymaganiami tych procesów i przepisami odrębnymi;
6) dopuszcza się lokalizowanie gruntowych pomp ciepła lub akumulatorów ciepła pod
powierzchniami przykrytymi nawierzchniami sztucznymi;
7) zakazuje się instalowania konwekcyjnych wymienników ciepła na elewacjach frontonów
budynków; zakaz nie dotyczy urządzeń istniejących;
8) dopuszcza się budowę rekuperatorów na dachach budynków.
6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczna i systemu elektroenergetycznego:
1) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną obiektów budowlanych z sieci
elektroenergetycznej, na warunkach określonych w przepisach odrębnych;
2) dopuszcza się wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii lub w
urządzeniach kogeneracyjnych zasilanych z sieci gazowej;
3) dopuszcza się zachowanie istniejących stacji transformatorowych; dopuszcza się budowę
nowych stacji wnętrzowych wbudowanych i wolnostojących, jak też podziemnych;
4) ustala się zastąpienie funkcjonalne istniejącej dwutorowej nadziemnej linii wysokiego
napięcia, oznaczonej na rysunku planu, liniami kablowymi;
5) ustala się budowę linii elektroenergetycznych jako kablowych; ustalenie nie dotyczy linii
zasilających place budowy;
6) dopuszcza się umieszczanie na elewacjach lub dachach budynków lub na budowlach
słonecznych paneli energetycznych służących do produkcji ciepła lub energii elektrycznej
wyłącznie w miejscach niewidocznych z miejsc i przestrzeni publicznych.
7. W zakresie zaopatrzenia w gaz i systemu gazowego:
1) ustala się zaopatrzenie obiektów budowlanych w gaz z sieci gazowej, na warunkach
określonych w przepisach odrębnych;
2) dopuszcza się wykorzystanie gazu ziemnego w urządzeniach wytwarzających ciepło lub
urządzeniach kogeneracji rozproszonej;
3) dopuszcza się przebudowę sieci niskiego ciśnienia na sieci średniego ciśnienia;
14

4) ustala się zachowanie istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej gazu średniego ciśnienia
„Ostrobramska”; dopuszcza się jej przebudowę, wbudowanie w obiekt o innym przeznaczeniu
lub zmianę lokalizacji, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenu B1.1UHB.
8. W zakresie dostępu do telefonicznych połączeń kablowych i sieci teletechnicznych:
1) dopuszcza się obsługę telekomunikacyjną obiektów na terenie objętym planem z istniejącej
sieci telekomunikacyjnej lub z sieci teletechnicznych;
2) zakazuje się sytuowania na terenie objętym planem nowych napowietrznych linii
telekomunikacyjnych.
9. W zakresie radiowych sieci telekomunikacyjnych:
1) dopuszcza się zachowanie istniejących urządzeń radiowych sieci telekomunikacyjnych;
2) dopuszcza się instalację urządzeń radiowych sieci telekomunikacyjnych, w tym anten i stacji
bazowych, pod warunkiem nie przekraczania standardów ochrony środowiska przy sytuowaniu
instalacji emitujących pola elektromagnetyczne;
3) dopuszcza się sytuowanie stacji telefonii komórkowej obsługiwanych przez różnych
operatorów na jednej konstrukcji masztowej.
10. W zakresie gospodarowania odpadami:
1) ustala się obowiązek selektywnej zbiórki odpadów oraz wywożenia systemem
zorganizowanym wszystkich odpadów wytwarzanych na terenie obszaru objętego planem,
zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) dopuszcza się sytuowanie urządzeń do zbierania odpadów lub selektywnej zbiórki odpadów
(kosze, pojemniki) na terenach publicznych, w tym: na terenach ulic (dróg publicznych) - ulic
(KD), ciągu pieszego (KD-P), dróg wewnętrznych (KDw), na terenach ogrodów działkowych zieleni urządzonej (ZD) i na terenach usług publicznych oraz zieleni urządzonej (UP/ZP).
W §16 wyznacza się zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów:
1. Dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnie z
przeznaczeniem określonym w planie.
2. Do czasu zrealizowania usług publicznych na terenie B4.1, dopuszcza się zachowanie, przebudowę i
dalsze użytkowanie ogrodów działkowych „Perkun” w granicach tego terenu.
3. Do czasu realizacji usług publicznych na terenie B4.1 dopuszcza się zachowanie, przebudowę i
dalsze użytkowanie istniejącej stacji obsługi pojazdów ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 32A i
32B.
4. Do czasu przebudowy istniejącej napowietrznej linii wysokiego napięcia na linię podziemną, ustala
się zakaz nasadzeń roślinności wysokiej pod liniami wysokiego napięcia oraz nakaz przycinania drzew
i krzewów rosnących w strefie funkcjonowania nadziemnych linii elektroenergetycznych zgodnie z
przepisami odrębnymi.
5. Na terenach ogrodów działkowych - zieleni urządzonej (ZD) i na terenach usług publicznych oraz
zieleni urządzonej (UP/ZP) (tereny B4.1UP/ZP, B5.1ZD) dopuszcza się sytuowanie obiektów
tymczasowych, związanych z organizacją imprez publicznie dostępnych, wyłącznie na czas trwania
imprezy, w tym punktów handlowych, gastronomicznych, scen, toalet, reklam tymczasowych itp.
W §17 zawarto informację dotyczącą terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi:
Cały obszar planu znajduje się w zasięgu obszaru obejmującego tereny narażone na zalanie w
przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wału przeciwpowodziowego; obszar planu jest położony poza
zasięgiem obszaru szczególnego zagrożenia powodzią.
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Rozdziały 16 i 17 zawierają ustalenia szczegółowe dla poszczególnych obszarów i terenów, w tym
wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej.
Plan ustala dla poszczególnych ulic zasady obsadzenia zielenią, określając ilość szpalerów drzew dla
każdej ulicy.
3.4. RYSUNEK PLANU
Na rysunku planu, określono następujące elementy, jako ustalone planem:
1) granica obszaru objętego planem;
2) granice stref ochrony zabytków archeologicznych;
3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
4) podwórko - zieleniec;
5) obowiązujące linie zabudowy;
6) nieprzekraczalne linie zabudowy;
7) nieprzekraczalne linie zabudowy nadwieszeń;
8) linie zabudowy altan działkowych;
9) oznaczenia literowo – cyfrowe terenów, w tym przeznaczenie terenów;
10) osie kompozycyjne i widokowe;
11) dominanty wysokościowe;
12) strefa dopuszczalnej lokalizacji dominanty wysokościowej;
13) akcenty architektoniczne;
14) place i miejsca wymagające specjalnego opracowania posadzki;
15) pierzeje eksponowane;
16) pierzeje usługowe;
17) komunikacja rowerowa;
18) wymiarowanie w metrach;
19) główne powiązania piesze przez tereny;
20) szpalery drzew projektowane;
21) szpalery drzew istniejące do zachowania i uzupełnienia;
22) pojedyncze cenne drzewa do zachowania;
23) pierzeje zieleni.
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4. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA I SPOSOBY ICH UWZGLĘDNIENIA W PROJEKCIE
PLANU
Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na terenie m.st. Warszawy jest
„Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r.”
(załącznik do uchwały Nr XXXVIII/973/2016 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia
2016 r.);
Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, programy ochrony środowiska sporządzane
są w celu realizacji polityki ochrony środowiska, zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów
strategicznych i programowych. Polityka ochrony środowiska z kolei prowadzona jest na podstawie
strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6
grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W uzasadnieniu do nowelizacji ustawy
Prawo ochrony środowiska wskazano, że w ramach nowego systemu dokumentów strategicznych
wiodącym dokumentem dla obszarów środowisko i gospodarka wodna jest Strategia Bezpieczeństwo
Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r. Dokument ten potraktowano jako podstawę do
wyznaczenia zakresu Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017 - 2020 z
perspektywą do 2023 r.(Poś). W Strategii BEiŚ przedstawiono 3 cele:
Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska,
Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię,
Cel 3. Poprawa stanu środowiska.
Program obejmuje następujące obszary:


jakość powietrza i ochrona klimatu,



zagrożenie hałasem,



pola elektromagnetyczne,



gospodarowanie wodami (w tym jakość wód powierzchniowych i podziemnych oraz
gospodarka wodno - ściekowa),



powierzchnia ziemi (w tym gleby i zasoby geologiczne),



gospodarowanie odpadami komunalnymi i przemysłowymi,



zasoby przyrodnicze,



zagrożenia poważnymi awariami,



świadomość ekologiczna mieszkańców, partycypacja społeczna, edukacja ekologiczna,



adaptacja do zmian klimatu

Analizowany projekt planu miejscowego wpisuje się w założenia programu w zakresie, które go
dotyczą. W tym przypadku są to przede wszystkim zagadnienia jakości powietrza atmosferycznego
oraz ograniczenia uciążliwości hałasu komunikacyjnego. Plan zawiera wyczerpujące ustalenia
zmierzające do realizacji określonych w programie priorytetów.
Główne cele polityki zagospodarowania przestrzennego miasta w zakresie ochrony środowiska i
jego zasobów określono w 2006 r. w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego m. st. Warszawy”. Są to:
 ochrona walorów środowiska, przyrody i krajobrazu;
 poprawa jakości wód powierzchniowych i ochrona zasobów wodnych;
 ochrona przed hałasem komunikacyjnym i przemysłowym;
 osiągnięcie wymaganych standardów jakości powietrza atmosferycznego;
 przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska na skutek wystąpienia awarii przemysłowych oraz
awarii wynikających z transportu materiałów niebezpiecznych.
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Kierunkami ochrony środowiska i kształtowania funkcji przyrodniczych w zagospodarowaniu
przestrzennym są – zgodnie ze „Studium…”:
 utrzymanie ciągłości przestrzennej i funkcjonalnej obszarów o szczególnych wartościach
przyrodniczych i krajobrazowych pełniących ważne funkcje klimatyczne (wymiany i regeneracji
powietrza), biologiczne (siedlisko twórcze) i hydrologiczne (zasilania i retencji wód
powierzchniowych i podziemnych) jako Systemu Przyrodniczemu Warszawy oraz zapewnienie
jego ciągłości w ramach ekologicznych powiązań ponadregionalnych i regionalnych.
 wyeksponowanie w strukturze miasta obszarów o dużych wartościach przyrodniczych i
krajobrazowych,
 zahamowanie degradacji terenów zieleni,
 poprawa jakości środowiska,
 wzrost bezpieczeństwa ekologicznego.
W celu ochrony środowiska i jego zasobów w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
„Studium…” określa:
 System Przyrodniczy Warszawy (SPW),
 obszary i obiekty ochrony przyrody,
 zasady ochrony powierzchni ziemi,
 zasady ochrony zasobów wodnych i ich jakości,
 zasady ochrony przed zagrożeniami.
W omawianym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego główne cele
ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym zostały uwzględnione następująco:
Teren objęty planem znajduje się poza terenami tworzącymi System Przyrodniczy Warszawy (SPW).
Ustalenia Studium w zakresie ochrony głównego powiązania przyrodniczego zostały w projekcie planu
uwzględnione poprzez zachowanie terenu zieleni wzdłuż Kanału Nowa Ulga po zachodniej stronie
Trasy Siekierkowskiej (obecnie mpzp rejonu ul. Ostrobramskiej część IV).
Na analizowanym terenie nie występują formy ochrony przyrody.
Ochrona powierzchni ziemi nie dotyczy analizowanego terenu.
Ochrona zasobów wodnych i ich jakości w projekcie planu nie narusza zasad określonych w
„Studium”. Naturalne wody powierzchniowe na analizowanym terenie nie występują.
Ochrona przed zagrożeniami.
Jako główne zagrożenia środowiska Warszawy „Studium…” wskazuje:
- hałas komunikacyjny,
- hałas lotniczy,
- zanieczyszczenia powietrza, przede wszystkim pyłem PM10 ze źródeł komunikacyjnych,
- pola elektromagnetyczne,
- poważne awarie.
Zagrożenie hałasem lotniczym nie dotyczy analizowanego terenu.
W odniesieniu do ochrony przed hałasem komunikacyjnym plan adaptuje dotychczasowe użytkowanie
terenów w otoczeniu uciążliwych tras, kwalifikuje ulice zgodnie z ustaleniami „Studium…” a przede
wszystkim określa zasady zabezpieczeń przed hałasem drogowym.
W zakresie ochrony powietrza w projekcie planu w sposób właściwy ustalono źródła zaopatrzenia w
ciepło, wykluczając między innymi możliwość stosowania paliw stałych, jako potencjalnie
powodujących największą emisję pyłu.
Ustalenia projektu planu spełniają zasady ochrony przed polami elektromagnetycznymi.
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Na obszarze planu nie występują zakłady stwarzające zagrożenie dla życia lub zdrowia. Możliwość
przewozu materiałów niebezpiecznych transportem samochodowym oraz kolejowym zależy od
organizacji ruchu i podlega przepisom odrębnym.
Zgodnie z ustaleniami Studium niezbędne jest opracowanie mapy dróg, którymi przewożone są
substancje niebezpieczne wraz z bazą danych o ilości i rodzaju przewożonych materiałów. Dla
pojazdów przewożących substancje niebezpieczne niezbędne jest wyznaczenie szlaków tranzytowych
omijających tereny mieszkaniowe o dużej gęstości zaludnienia.

5. AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA. CHARAKTERYSTYKA I UWARUNKOWANIA DO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO2
5.1. POŁOŻENIE TERENU. PRZYRODNICZE ZWIĄZKI Z OTOCZENIEM
Analizowany teren położony jest w środkowej części prawobrzeżnej Warszawy. Jest to rozciągnięty
równoleżnikowo obszar o długości ok. 2,4 km i szerokości 0,4-0,5 km. Od północy granicę stanowi
ul. Ostrobramska, od południa ul. Nowaka-Jeziorańskiego, od zachodu ul. Poligonowa – od wschodu
Kanał Nowa Ulga. Administracyjnie należy do dzielnicy Praga-Południe.
Geograficznie teren w całości położony jest w dolinie Wisły. Jego południowa granica pokrywa się w
przybliżeniu z przebiegiem granicy pomiędzy tarasem nadzalewowym i zalewowym.
Pod względem przyrodniczym teren jest dość mocno izolowany. Od północy (na północ od ul.
Ostrobramskiej) znajdują się rozległe tereny intensywnie zurbanizowane Grochowa, od południa (na
południe od ul. Nowaka-Jeziorańskiego) położone jest osiedle Gocław-Lotnisko, na zachód – nowo
urbanizujące się tereny tzw. Starego Gocławia.
Przyrodniczo-przestrzenne związki z otoczeniem – aczkolwiek też już mocno graniczone – pozostały
jeszcze w części wschodniej, gdzie tuż za granicą analizowanego terenu znajduje się Kanał Nowa Ulga,
wzdłuż którego funkcjonuje lokalny korytarz ekologiczny (obecnie mpzp rejonu ul. Ostrobramskiej
część IV). Bezpośrednie powiązania z lasami i łąkami Zakola Wawerskiego odcięła Trasa
Siekierkowska.
Od zachodu szczątkowe powiązania przyrodnicze realizowane są poprzez tereny zieleni wzdłuż ul.
Nasypowej w kierunku jeziorka Balaton i dalej – Kanału Gocławskiego.
Pod względem przyrodniczo-przestrzennym na analizowanym terenie wyróżnić można następujące
charakterystyczne obszary:
1. Kompleks zabudowy przemysłowo-usługowej Bumar Elektronika (dawny Rawar), PCO
(Przemysłowe Centrum Optyki) oraz Centrum Handlowe GOCŁAW – z przewagą terenów
zabudowanych i silnie przekształconych, z zielenią towarzyszącą terenom przemysłowym i
usługowym (obecnie mpzp rejonu ul. Ostrobramskiej część I),
2. Południowe obrzeża ww. kompleksu wzdłuż ul. Nowaka-Jeziorańskiego, z dominacją
nieurządzonej roślinności, o charakterze spontanicznych zarośli na terenach nieużytkowanych
(obecnie mpzp rejonu ul. Ostrobramskiej część I i II),
3. Kwartał z pozostałościami dawnej (najstarszej na analizowanym terenie) zabudowy pomiędzy
ul. Ostrobramską, Fieldorfa, Perkuna i Filomatów – z ubogą zielenią na dawnych terenach
mieszkaniowych (obecnie mpzp rejonu ul. Ostrobramskiej część I),

2

Charakterystyka stanu środowiska na podstawie „Opracowania ekofizjograficznego podstawowego do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ostrobramskiej w dzielnicy Praga- Południe
m.st.Warszawy” (Oprac. Jacek Skorupski – Pracownia Ochrony Środowiska, Warszawa sierpień 2013 r.)
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4. Tereny przemieszanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej pomiędzy ul.
Ostrobramską, Fieldorfa, Perkuna, wraz z Centrum Handlowym Atrium Promenada (obecnie
mpzp rejonu ul. Ostrobramskiej część II i III).
5. Tereny niezabudowane, nowourbanizujące się, z kilkoma obiektami usługowymi pomiędzy CH
Atrium Promenada, ul. Ostrobramską i skarpą tarasu zalewowego – na znacznych obszarach
bez pokrycia roślinnego lub z ubogą roślinnością towarzyszącą (obecnie mpzp rejonu ul.
Ostrobramskiej część III i IV),
6. Kompleks ogrodów działkowych w kwartale Perkuna, Fieldorfa, Nowaka-Jeziorańskiego
(obecnie mpzp rejonu ul. Ostrobramskiej część II),
7. Tereny pod skarpą, na tarasie zalewowym, głównie zanikające ogrody działkowe
i spontaniczna roślinność na nieużytkach (obecnie mpzp rejonu ul. Ostrobramskiej część IV).
5.2. PRAWNA OCHRONA PRZYRODY
Na analizowanym terenie nie występują formy ochrony przyrody określone w art. 6 Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Natomiast teren sąsiaduje z terenami objętymi ochroną, jako:


Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu (po wschodniej stronie obszaru mpzp rejonu ul.
Ostrobramskiej część IV),



Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Zakole Wawerskie (po wschodniej stronie obszaru mpzp
rejonu ul. Ostrobramskiej część IV).

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu (WOChK)
Najbliższy fragment WOChK położony jest w dzielnicy Wawer, na wschód od Kanału Nowa Ulga i
obejmuje w tym rejonie rozległy obszar Zakola Wawerskiego.
Aktualnym aktem prawnym dla Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu jest Rozporządzenie
nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 42 z dnia 14 lutego 2007 r., poz. 870, z późn. zmian.).
WOChK odległy jest od obszaru objętego planem o ok. 100m.
Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Zakole Wawerskie.
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Zakole Wawerskie został ustanowiony Rozporządzeniem Nr 118
Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie zespołu przyrodniczo krajobrazowego „Zakole Wawerskie” (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 238, poz. 7792). Rozporządzenie to
zostało częściowo zmienione Rozporządzeniem Nr 54 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2
października 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 173, poz. 6188).
Zespół odległy jest od obszaru objętego planem o ok. 100m.
5.3. GEOMORFOLOGIA. RZEŹBA TERENU.
Obszar objęty opracowaniem położony jest w Dolinie Środkowej Wisły - mezoregionie
fizycznogeograficznym Nizina Środkowomazowiecka.
Dolina Środkowej Wisły to rozległa jednostka geomorfologiczna ukształtowana w wyniku erozji
i akumulacji rzecznej okresów międzylodowcowych. Tworzy system tarasów rzecznych. Teren objęty
opracowaniem zlokalizowany jest w obrębie tarasów zalewowych i niższego tarasu nadzalewowego –
praskiego. Rzeźba terenu została ukształtowana u schyłku ostatniego zlodowacenia i w holocenie.
Powierzchnia terenu jest generalnie wyrównana, płaska. Zasadnicze partie terenu wznoszą się od
wysokości ok. 83 m npm w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego do ok. 85 m npm w rejonie ul.
Ostrobramskiej.
Najniżej położone są tereny w obniżeniu we wschodniej części – na terenie dawnych ogrodów
działkowych (ok. 82 m npm) (obecnie mpzp rejonu ul. Ostrobramskiej część IV).
Deniwelacje są więc niewielkie, nie przekraczają 3 m.
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Jedynym wyróżniającym się elementem rzeźby są pozostałości skarpy tarasu zalewowego, na
znacznych odcinkach przekształconej nasypami antropogenicznymi.
Taras nadzalewowy - praski uformowany został przez peryglacjalną szeroką rzekę roztokową przed
około 11 tysiącami lat w efekcie procesów erozyjnych. uformowana wówczas powierzchnia tarasu
znajdowała się na wysokości 5-5,5 m nad „0” Wisły. obecnie w wyniku zagospodarowania, licznych
nasypów została podniesiona do około 5,5 do 8 m nad „0” Wisły. pierwotna krawędź tarasu jest
obecnie słabo czytelna w terenie. Jedynie w części wschodniej (na wschód od CH Atrium Promenada)
miejscami ukształtowanie powierzchni ziemi wskazuje na jej przebieg (obecnie mpzp rejonu ul.
Ostrobramskiej część III i IV).
Taras zalewowy uformowany został prawdopodobnie na początku okresu polodowcowego (holocenu)
przed około 10 tysiącami lat. ukształtowana została wówczas dolina zalewowa Wisły w granicach
współczesnego tarasu zalewowego.
W dolinie formowane były w różnych cyklach odpowiadającym dynamicznej działalności wód rzeki
kolejne młodsze tarasy holoceńskie.
W warunkach naturalnych przed wybudowaniem wałów przeciwpowodziowych na terenie tarasów
zalewowych zachodziły procesy zarówno akumulacji jak i erozji osadów rzecznych.
Po wybudowaniu wałów fragment tarasu zalewowego położony poza wałami został odcięty od
procesów fluwialnych. sedymentacja osadów rzecznych została przerwana, a urządzenie i
zagospodarowanie obszaru przekształciło pierwotną rzeźbę powierzchni ziemi.
Formy antropogeniczne na analizowanym terenie to przede wszystkim nasypy w strefie dawnej
skarpy tarasu zalewowego.
Na analizowanym terenie nie notuje się przejawów ruchów masowych ziemi ani zagrożeń takimi
ruchami.
5.4. HYDROGRAFIA
Na terenie objętym opracowaniem nie występują naturalne wody powierzchniowe.
Jedynymi obiektami wodnymi są pozostałości urządzeń melioracyjnych we wschodniej części terenu
(obecnie mpzp rejonu ul. Ostrobramskiej część IV). Urządzenia te nie pełnią obecnie żadnych funkcji
w systemie melioracji i nie znajdują się w wykazie urządzeń Wojewódzkiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych.
Tuż za wschodnią granicą obszaru biegnie Kanał Nowa Ulga (obecnie mpzp rejonu ul. Ostrobramskiej
część IV), łączący się w rejonie ul. Ostrobramskiej z Kanałem Wawerskim i Kanałem Kawęczyńskim.
Prace prowadzone w związku z budową Trasy Siekierkowskiej oraz jej węzła z ul. Ostrobramską
spowodowały pewne zmiany przebiegu ww. kanałów. Ostatecznie odcięto od systemu kanałów
pozostałości Kanału Gocławskiego, którego szczątki występują dziś pod skarpą tarasy praskiego.
5.5. WARUNKI GEOLOGICZNO – GRUNTOWE I WODNE
5.5.1. Wody podziemne
Warunki występowania wód gruntowych na analizowanym terenie są wypadkową uwarunkowań
naturalnych oraz rezultatów urbanizacji.
W części wschodniej, gdzie ukształtowanie terenu zachowało się w stanie zbliżonym do pierwotnego,
woda gruntowa występuje płytko, tj. na głębokości 0,0-1,0 m. Bezpośrednio pod skarpą tarasu
praskiego wody okresowo stagnują na powierzchni.
Na pozostałym, zabudowanym obszarze tarasu zalewowego wody występują przeciętnie na głębokości
1,0 – 2,5m ppt.
Wody podziemne na terenie tarasu zalewowego posiadają zwierciadło swobodne lub napięte. Jego
charakter wynika z rodzaju utworów, w jakich występuje i od stanu wód. Odpływ wód podziemnych
21

odbywa się w kierunku Wisły i Kanału Nowa Ulga, amplituda wahań wynosi nawet 3,0 m. W okresie
roztopów i dużych opadów Wisła ma charakter infiltrujący i zasila wody podziemne, jednakże
najczęściej jej charakter jest drenujący, tj. odwadnia ona okoliczne tereny.
W okresach niskich stanów wód pierwsze zwierciadło wód podziemnych jest zazwyczaj swobodne,
zalega na głębokości 1,0-3,0 m p.p.t., wzdłuż skarpy tarasu nadzalewowego na głębokości 0,0-2,0 m
p.p.t.
Na tarasie nadzalewowym pierwszy poziom wód gruntowych występuje na głębokości poniżej 2,5 m
ppt.
Na analizowanym terenie, charakterystyczna jest zróżnicowana reakcja na opad atmosferyczny. Można
tu nawiązując do litologii i geomorfologii wyróżnić dwa zasadnicze obszary, tj. obszar tarasu
nadzalewowego, i tarasu zalewowego. Taras nadzalewowy budują piaski o wartości filtracji
jednostkowej do 0,5 m3/d i m2, co przy głębszym zaleganiu zwierciadła wód podziemnych powoduje,
że cały opad podlega infiltracji. Inaczej jest w przypadku tarasu zalewowego, na którym występują
mady charakteryzujące się jednostkową filtracją na poziomie 0,1 m3/d i m2 i płytszym zaleganiem wód
podziemnym, co podczas opadu stwarza warunki do infiltracji tylko do pewnego momentu, po którym
infiltracja zostaje zahamowana i następuje spływ wód. Nadmiar wód odprowadzany jest rowami i
kanałami do Wisły.
Istotnym elementem wpływającym na stany wód podziemnych na analizowanym terenie jest
postępująca urbanizacja. Trwałe obniżenie zwierciadła już w latach 90-tyc XX w. wynosiło ok. 0,4 m, a
w rejonie osiedli z głębokim drenażem – 0,8 m Można przyjąć, że obecnie obniżenie pierwszego
zwierciadła wód podziemnych na znacznym obszarze Zakola Wawerskiego (tarasy zalewowego) jest
większe od 1,0 m.
5.5.2. Budowa geologiczna. Podłoże gruntowe
Na analizowanym terenie wyróżnić można cztery strefy o odmiennej budowie geologicznej.
Strefa A obejmuje tereny tarasu nadzalewowego (praskiego). Pod przykryciem nasypów
antropogenicznych lub piasków gliniastych poniżej 2 m ppt przeważają różnoziarniste piaski z
domieszką żwirów, średniozagęszczone. Jest to strefa dobrych warunków posadowienia.
Strefa B obejmuje tereny na tarasie zalewowym częściowo przekształcone w wyniku zabudowy i
innych działań człowieka. W strefie posadowienia dominują piaski drobne i średnie, lokalnie pylaste,
średniozagęszczone. Na powierzchni występują stosunkowo płytkie nasypy. Warunki posadowienia
generalnie dobre, aczkolwiek ze względu na wysoki poziom wód gruntowych lokalnie pogorszone.
Strefa C obejmuje najniższe partie tarasu zalewowego, niezabudowane. W podłożu budowlanym torfy,
namuły torfiaste, miękkoplastyczne, na piaskach drobnych i średnich. Grunty te stanowią podłoże o
niekorzystnych parametrach wytrzymałościowych (nienośne lub słabonośne). Konieczne szczegółowe
rozpoznanie i specjalna konstrukcja fundamentów lub wymiana gruntów.
Strefa D obejmuje przekształcony antropogenicznie rejon dawnej skarpy tarasu zalewowego. W
podłożu niekiedy do kilku (2-3) metrów występują nasypy. Pierwotnie często niekontrolowane, wraz z
rozwojem zabudowy ulegające zagęszczeniu. Podłoże budowlane generalnie dobre, lecz wymagające
szczegółowych badań.
5.6. GLEBY. GRUNTY ROLNE
Na obszarze opracowania nie występują gleby użytkowane rolniczo.
Na przeważającej części opracowywanego terenu gleby naturalne zostały zniszczone bądź
przekształcone. Jedynie w obrębie ogrodów działkowych występują mady piaszczyste.
Na pozostałym terenie gleby zalicza się do klasy urbanoziemów. W obrębie osiedli mieszkaniowych
występują gleby antropogeniczne zieleńców przyulicznych i osiedlowych.
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5.7. SZATA ROŚLINNA.
Na obszarze planu rejonu ul. Ostrobramskiej dominuje krajobraz zurbanizowany, który
zdeterminowany jest przebiegiem ul. Ostrobramskiej wzdłuż północnej granicy: bezpośrednio z
Ostrobramską sąsiadują intensywne funkcje usługowe i produkcyjne oraz tereny w trakcie
przekształceń (budowa osiedla mieszkaniowego), natomiast w części południowej pojawiają się tereny
o charakterze przyrodniczym (ogrody działkowe, tereny niezagospodarowane - obecnie tereny mpzp
rejonu ul. Ostrobramskiej część II, III i IV). Wzdłuż wschodniej granicy biegnie Kanał Nowa Ulga
(obecnie mpzp rejonu ul. Ostrobramskiej część IV), który również ma wpływ na zagospodarowanie –
tereny mu towarzyszące mają charakter przyrodniczy. Mogą one stanowić izolację od al. gen. B.
Wieniawy-Długoszowskiego, która przebiega zaraz za kanałem.
Na obszarze opracowania nie występują tereny zieleni o wyjątkowej wartości. Za najbardziej
wartościowe w skali obszaru można uznać ogrody działkowe oraz ruderalne tereny
niezagospodarowane z udziałem i bez udziału drzew. Nie występują również obszary i obiekty
chronione.
Sposób zagospodarowania zielenią
W inwentaryzacji zieleni, którą przeprowadzono w lipcu 2013r. dla całego obszaru mpzp rejonu ul.
Ostrobramskiej, dokonano podziału terenów ze względu na zagospodarowanie i – co za tym idzie –
rodzaj roślinności na nich występującej. Tereny podzielono na następujące kategorie:
OGRODY DZIAŁKOWE
Na obszarze opracowania występują dwa duże tereny ogrodów działkowych: w centralnej części
sąsiadującej z ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (obecnie mpzp rejonu ul Ostrobramskiej część II) oraz
we wschodniej sąsiadującej z Kanałem Nowa Ulga i al. Wieniawy-Długoszowskiego (obecnie mpzp
rejonu ul Ostrobramskiej część IV). Są to siedliska antropogeniczne, segetalne o dość sporym
zróżnicowaniu gatunkowym. Występują tu zarówno rośliny ozdobne, niewielkie uprawy, jak i drzewa,
nierzadko o dużej wartości przyrodniczo-krajobrazowej.
W skali obszaru opracowania tereny te są najcenniejsze ze względu na zróżnicowanie gatunkowe,
jednak w skali miasta nie przedstawiają większej wartości przyrodniczej. Teren we wschodniej części
(obecnie mpzp rejonu ul Ostrobramskiej część IV) może być problematyczny w dalszym
zagospodarowaniu ze względu na to, że znajduje się w zagłębieniu terenowym i występuje tam wysoki
poziom wód gruntowych (wskazuje na to obecność trzcin i wilgociolubnych traw oraz wierzb). W
przypadku zmiany przeznaczenia terenów i przekształceń należy zwrócić uwagę na wartościowe
drzewa, szczególnie na terenie przy ul. Nowaka-Jeziorańskiego.
CIEKI WODNE
Dwa fragmenty dawnego układu melioracyjnego występują w południowo-wschodniej części obszaru
opracowania i są połączone z Kanałem Nowa Ulga (obecnie mpzp rejonu ul Ostrobramskiej część IV).
Rowom towarzyszy roślinność terenów podmokłych, ale w dość ograniczonym stopniu – przejawia się
głównie obecnością trzcin. Roślinność wysoką stanowią wierzby na terenie ogrodu działkowego we
wschodniej części obszaru opracowania.
Stopniowe obniżanie wód gruntowych charakterystyczne dla wszystkich obszarów zurbanizowanych
powoduje, że cieki te tracą na znaczeniu zarówno przyrodniczym, jak i krajobrazowym.
TERENY NIEZAGOSPODAROWANE I NIEUŻYTKOWANE Z UDZIAŁEM DRZEW
Duże połacie tych terenów występują w południowej części obszaru mpzp rejonu ul Ostrobramskiej
(obecnie mpzp rejonu ul Ostrobramskiej część I). Niewielki fragment towarzyszy niefunkcjonującej
zabudowie mieszkaniowej przy ul. Łukiskiej (zdegradowany ogród - obecnie mpzp rejonu ul
Ostrobramskiej część I). Są to siedliska ziołoroślowe i ruderalne z pozostałością siedlisk segetalnych.
Towarzyszy im spontaniczna zieleń wysoka o stosunkowo niewielkiej wartości gatunkowej – klony,
klony jesionolistne, ałycze, topole, jarzęby, robinie, drzewa owocowe.
Tereny te nie przedstawiają specjalnej wartości przyrodniczej.
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TERENY NIEZAGOSPODAROWANE I NIEUŻYTKOWANE BEZ UDZIAŁU DRZEW
Tereny te dominują we wschodniej części obszaru opracowania (obecnie mpzp rejonu ul
Ostrobramskiej część IV). Stosunkowo niewielkie fragmenty występują również w południowozachodniej części oraz wśród zdegradowanej zabudowy jednorodzinnej przy ul. Filomatów (obecnie
mpzp rejonu ul Ostrobramskiej część I). Podobnie jak w/w tereny z udziałem drzew, na terenach tych
występują siedliska ziołoroślowe i ruderalne z pozostałościami siedlisk segetalnych. Nie występują na
nich drzewa lub występują w niewielkim stopniu.
Tereny te nie przedstawiają specjalnej wartości przyrodniczej.
ZIELEŃ URZĄDZONA O CHARAKTERZE REPREZENTACYJNYM
Są to niewielkie fragmenty towarzyszące zabudowie usługowej i biurowej. Są to tereny urządzone
i pielęgnowane, z udziałem roślinności ozdobnej, głównie krzewów i niewielkich drzew (świerki, tuje,
cyprysiki, jałowce, tawuły, irgi).
Tereny te nie przedstawiają specjalnej wartości przyrodniczej.
OGRODY PRZYDOMOWE
Tereny te towarzyszą zarówno zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej (przy ul. Łukiskiej - obecnie
mpzp rejonu ul Ostrobramskiej część I), jak i wielorodzinnej (przy ul. Perkuna - obecnie mpzp rejonu
ul Ostrobramskiej część II). Dominują gatunki ozdobne, nasadzenia typowo antropogeniczne, bez
roślinności naturalnej, zarówno drzewa, krzewy, jak i byliny i z tego względu wartość przyrodnicza jest
umiarkowana. Występujące na tych terenach drzewa są stosunkowo młode, szczególnie na osiedlu
mieszkaniowym. Te towarzyszące zabudowie jednorodzinnej są starsze i o większej wartości
krajobrazowej.
Tereny te nie posiadają specjalnej wartości przyrodniczej.
ZIELEŃ OSIEDLOWA
Tereny te towarzyszą osiedlu przy ul. Perkuna (obecnie mpzp rejonu ul Ostrobramskiej część II). Są
to głównie trawniki z dość swobodnymi nasadzeniami ozdobnych drzew i krzewów – głównie drzew
owocowych, jarzębów, lip, robinii, a także tawuł, dereni itp. Zieleń ta jest regularnie pielęgnowana, ale
nie przedstawia większej wartości przyrodniczej.
TRAWNIKI
Występują na całym terenie, towarzysząc głównie ciągom komunikacyjnym i zabudowie usługowej. W
znacznej części są niezbyt dobrze pielęgnowane i w dużym stopniu przesuszone. Z reguły towarzyszą
nasadzeniom drzew i krzewów.
Nie posiadają specjalnej wartości przyrodniczej.
TERENY POZBAWIONE ZIELENI bez wartości przyrodniczych:
 nawierzchnie nieutwardzone – drogi zimne lub żwirowe, place ziemne, przepuszczalne dla wody,
 budowa – duży teren sąsiadujący z CH Atrium Promenada, na którym trwają prace budowlane osiedla
mieszkaniowego (obecnie mpzp rejonu ul Ostrobramskiej część III); teren w trakcie przekształceń,
więc nie można określić szczegółowo, jaka zieleń się na nim znajdzie,
 boisko – nawierzchnia przepuszczalna,
 nawierzchnie utwardzone – chodniki, jezdnie i parkingi, nawierzchnie nieprzepuszczalne dla wody.

Struktura drzewostanu
Podczas inwentaryzacji drzew dokonano ich waloryzacji na podstawie gatunku, parametrów i stanu
zdrowotnego i przydzielono do następujących grup:
DRZEWA O WYSOKICH WALORACH KRAJOBRAZOWYCH oznaczone kolorem czerwonym
Drzew tych jest stosunkowo niewiele i występują przede wszystkim na terenie zakładów Bumar S.A.
(obecnie mpzp rejonu ul Ostrobramskiej część I). Są to głównie świerki, jodły i cyprysiki, a poza tym
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pojedyncze lipy, brzozy i topole. Charakteryzują się dużymi jak na swój gatunek wymiarami i dobrym
stanem zdrowotnym. Wskazane są do zachowania również ze względu na to, że występują na terenach
już zagospodarowanych, na których przekształcenia będą występować w ograniczonym stopniu.
DRZEWA O ŚREDNICH WALORACH KRAJOBRAZOWYCH oznaczone kolorem zielonym
Dominują na całym obszarze i są rozmieszczone równomiernie na całej jego powierzchni. W strukturze
gatunkowej dominują klony, w dalszej kolejności występują lipy, brzozy, topole, robinie, klony
jesionolistne, tuje, świerki, a także pojedyncze jesiony, jodły, miłorzęby, cisy, jarzęby, ałycze itp.
Charakteryzują się przeciętnymi wymiarami i dobrym stanem zdrowotnym. Zaleca się je zachować w
miarę możliwości projektowych.
DRZEWA O NISKICH WYSOKICH WALORACH KRAJOBRAZOWYCH oznaczone kolorem
żółtym
Są nieco mniej liczne od drzew o średnich walorach krajobrazowych, ale również są rozmieszczone
równomiernie na obszarze opracowania. Wśród gatunków dominują klony, klony jesionolistne i topole
włoskie, w dalszej kolejności występują jarzęby, drzewa owocowe, orzechy, robinie, sumaki, oliwniki,
ałycze itp. Charakteryzują się niewielkimi rozmiarami i dobrym stanem zdrowotnym lub przeciętnymi
rozmiarami i złym stanem zdrowotnym (dot. głównie drzew w pasach drogowych i w sąsiedztwie
parkingów). Nie posiadają większej wartości krajobrazowej.
DRZEWA W BARDZO ZŁYM STANIE BIOLOGICZNYM
To drzewa martwe, które mogą zagrażać życiu lub mieniu, dlatego nadają się do usunięcia.
Podsumowując, na obszarze opracowania nie występują tereny szczególnie wartościowe pod względem
szaty roślinnej. Dla większości terenów nie ma przeciw wskazań do dalszych przekształceń, zaleca się
jedynie zachowanie najbardziej wartościowych drzew.
5.8. ŚWIAT ZWIERZĘCY
Na analizowanym terenie zdecydowanie przeważają obszary silnie przekształcone, zabudowane, które
są siedliskami zwierząt typowych dla miast. Na tych obszarach nie ma siedlisk naturalnych. Już w 2001
r. tereny zabudowane Gocławia kwalifikowane były w opracowaniu „Ptaki Warszawy 1962-2000” jako
tereny względnie ubogie, o niewielkiej liczbie ptaków lęgowych.
Obecnie na terenie objętym opracowaniem wyróżniają się – pod względem faunistycznym - dwa
obszary:
 Obniżenie w części wschodniej, (obecnie mpzp rejonu ul. Ostrobramskiej część IV)
 Ogrody działkowe w rejonie ul. Perkuna (obecnie mpzp rejonu ul. Ostrobramskiej część II).
Obniżenie w części wschodniej jest odciętym fragmentem większego obszaru, zwanego Zakolem
Wawerskim. Zrealizowana w ostatnich latach Trasa Siekierkowska stała się znaczącą barierą dla
wszelkich gatunków zwierząt związanych z podmokłymi lasami i łąkami w części wschodniej. Obszar
ten jest obecnie miejscem lęgowym kilku gatunków ptaków. Brak jest aktualnych danych dotyczących
płazów, ale należy przypuszczać, że wraz z zanikiem wód powierzchniowych znacznemu zubożeniu
uległa ich różnorodność i liczebność. Niemniej nie można wykluczyć występowania tu jeszcze
gatunków chronionych, zwłaszcza ptaków i płazów.
Ogrody działkowe w rejonie ul. Perkuna są od lat silnie izolowane. Jest to teren położony wewnątrz
obszarów zabudowanych (obecnie mpzp rejonu ul. Ostrobramskiej część II). Występują tu typowe
zwierzęta dla miejskich parków i ogrodów, w tym kilka gatunków ptaków lęgowych.
5.9. KLIMAT. NAWIETRZANIE
Charakterystyczne parametry liczbowe klimatu regionalnego wg stacji meteorologicznej Warszawa
Okęcie za okres 1981 - 90 i porównawczo za okres 1881 -1960 przedstawiono poniżej. należy dodać, że
w warszawie nie prowadzi się żadnych regularnych badań klimatycznych w części prawobrzeżnej.
faktyczne parametry na omawianym terenie mogą różnić się, więc od niżej podanych.
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Tabela 2. Wybrane parametry klimatyczne Warszawy.
1981-90
8,1 °C

Temperatura średnia roczna
Śr. temperatura miesiąca najchłodniejszego (stycznia)
Śr. temperatura miesiąca najcieplejszego (lipca)
Śr. miesięczna z temp. maksymalnych lipca
Śr. miesięczna z temp. minimalnych stycznia
Śr. roczna wilgotność względna
Śr. roczna suma opadu

-2,2°C
18,0°C
23,5°C
-4,6°C
80 %
491,0 mm

1881-1960
7,6°C
-3,I°C
18,5°C

532,0 mm

Warszawie przeważają wiatry zachodnie, w przedziale prędkości 3-5 m/sek (50,1 %). najmniej jest
wiatrów północno-wschodnich (5,6 %).
Warunki klimatyczne omawianego rejonu modyfikowane są z jednej strony oddziaływaniem miasta, z
drugiej położeniem terenu w dolinie Wisły, głównie na jej wyższym tarasie. W rejonie zwartej
zabudowy tarasu nadzalewowego tj. wzdłuż ul. ostrobramskiej warunki topo- i mikroklimatyczne
determinuje zwartość i wysokość zabudowy oraz ilość zieleni.
Występuje tu w stosunku do klimatu regionu:
 osłabienie natężenia promieniowania słonecznego,
 zmniejszenie liczby dni ze słońcem,
 podwyższone temperatury,
 wzrost wielkości zachmurzenia,
 zmniejszenie prędkości wiatru z jednoczesnym wzrostem jego porywistości i zakłóceń
kierunku.
Natomiast klimat doliny Wisły charakteryzują generalnie:
 zwiększone amplitudy dobowe temperatury (wyższe maksima, niższe minima),
 zwiększona wilgotność powietrza, większa częstotliwość i intensywność mgieł i zamgleń,
 odchylenia kierunków wiatrów głównie z sektora południowego, które przybierają kierunek
doliny,
 tendencje inwersyjne tj. tendencje do zastoju powietrza, w tym utrzymujący się dłużej chłód
nocny w czasie pogód radiacyjnych.
5.10. ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA. UCIĄŻLIWOŚCI.
5.11. ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
O stanie czystości powietrza w omawianym rejonie decyduje przede wszystkim tło ogólnomiejskie. W
związku z niewielkim uprzemysłowieniem zanieczyszczenie powietrza na analizowanym terenie
determinowane jest głównie przez źródła komunikacyjne.
Głównymi źródłami zanieczyszczeń są pojazdy samochodowe poruszające się po Trasie
Siekierkowskiej i ul. Ostrobramskiej.
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska pismem numer MO.7016.1.155.2013.IW z
dnia 17 lipca 2013 r. podał następujące wielkości charakteryzujące aktualny stan jakości powietrza
(wartości uśrednione dla roku) dla rejonu ul. Ostrobramskiej:
Wartości tła oraz poziomy dopuszczalne (wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 3 marca 2008 r. w
sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu) zebrano w poniższej tabeli.
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Tabela 3. Stężenia wybranych zanieczyszczeń powietrza w rejonie ul. Ostrobramskiej [µg/m3]
WIOŚ
Poziom
Zanieczyszczenie
% normy
dopuszczalny
dwutlenek azotu

25

40

62,5

dwutlenek siarki

8

20

40

tlenek węgla

400

-

-

pył zawieszony PM10

37

40

92,5

pył zawieszony PM2,5

24

25

96

benzen

1,5

5

30

ołów

0,05

0,5

10

Źródło: Pismo WIOŚ z 17.07.2013 r.
Poziom stężeń zanieczyszczeń na omawianym obszarze nie przekracza wartości dopuszczalnych. W
odniesieniu do normy najwyższe wartości (92-96 % osiąga stężenie pyłów zawieszonych oraz
dwutlenku azotu (62,5%), których głównym źródłem jest spalanie paliw przez pojazdy samochodowe.

Obowiązujące programy ochrony powietrza
Na terenie m. st. Warszawy notowane są przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego
PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu oraz dwutlenku azotu.
Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 186/13 z dnia 25 listopada 2013 r., zmienioną
Uchwałą nr 96/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r., przyjął program
ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska, w której zostały przekroczone poziomy
dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i dwutlenku azotu w powietrzu.
Sejmik Województwa Mazowieckiego nr 184/13 z dnia 25 listopada 2013 r., zmienioną Uchwałą nr
99/17 z dnia 20 czerwca 2017 r., określił program ochrony powietrza dla stref w województwie
mazowieckim, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(α)pirenu jako wskaźnika
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w powietrzu.
Sejmik województwa mazowieckiego uchwałą nr 162/13 z dnia 28 października 2013r. zmienioną
uchwałą nr 99/17 z dnia 20 czerwca 2017 r., przyjął program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja
warszawska w której został przekroczony poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5
5.12. KLIMAT AKUSTYCZNY
Wymagania akustyczne, dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określone są w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 112).
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku od dróg i linii kolejowych przedstawia Tabela 3
załącznika do ww. rozporządzenia.
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Tabela 3. (fragment) Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne
grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków
powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki
mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem
Lp.

Rodzaj terenu

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB
Drogi lub linie kolejowe1)
LDWN
przedział czasu
odniesienia
równy wszystkim
dobom w roku

LN
przedział czasu
odniesienia
równy wszystkim
porom nocy

Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem
hałasu
LDWN
LN
przedział czasu
przedział czasu
odniesienia
odniesienia
równy wszystkim
równy wszystkim
dobom w roku
porom nocy

2

a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej ze
stałym lub czasowym pobytem
64
59
50
40
dzieci i młodzieży
c) Tereny domów opieki
społecznej
d) Tereny szpitali w miastach
3
a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej
68
59
55
45
c) Tereny rekreacyjnowypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowousługowe
4
Tereny w strefie śródmiejskiej
70
65
55
45
miast powyżej 100 tys.
2)
mieszkańców
Objaśnienia:
1)
Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.
2)
Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów
administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100
tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z
koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

Ocenę poziomu hałasu na terenie objętym opracowaniem przedstawiono wykorzystując dane z map
akustycznych m.st. Warszawy, wykonanych w 2017r.
Mapy akustyczne prezentują wartości średnie, w odniesieniu do roku, w związku z czym nie
odzwierciedlają sytuacji akustycznej w konkretnej chwili czasu. Należy jednoznacznie stwierdzić, że
mapy akustyczne nie uwzględniają hałasu pochodzącego od źródeł innych niż wyżej wymienione np.:
gospodarstw domowych, imprez masowych czy urządzeń dźwiękowych zainstalowanych w pojazdach
specjalnych.
Mapy akustyczne zostały sporządzone w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska, do której
zostały zaimplementowane zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej z
dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku.

Na terenie objętym opracowaniem występują następujące tereny kwalifikujące się do ochrony
akustycznej:




Tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowe
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
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Rys. 6. Fragment Mapy akustycznej Warszawy
2017 r. – mapa wrażliwości

Hałas drogowy
Analizowany teren otaczają i przecinają liczne ulice. Część z nich jest trasami o dużym natężeniu
ruchu, a co za tym idzie – emisji znaczącego hałasu.
Na otoczenie w sposób istotny oddziałują:
 Trasa Siekierkowska
 ul. Ostrobramska
 ul. Gen. Fieldorfa
Trasa Siekierkowska na większości swojego przebiegu wyposażona jest w ekrany akustyczne. Jednak
w rejonie analizowanego terenu na znacznym odcinku nie ma ekranów od strony zachodniej (obszar
mpzp rejonu ul. Ostrobramskiej części IV). Powoduje to rozprzestrzenianie się hałasu na obecnie
niezabudowane tereny ogrodów działkowych i tereny nieużytkowane. W odległości do ok. 150 m od
osi trasy przekroczone są poziomy dopuszczalne hałasu dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Ul. Ostrobramska powoduje przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu dla zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy mieszkaniowo-usługowej w odległości do ok. 80 m od jej
osi, a ul. Fieldorfa – w odległości do ok. 50 m od osi (obszar mpzp rejonu ul. Ostrobramskiej
części I oraz II).
W otoczeniu pozostałych ulic przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu drogowego nie
występują lub ograniczają się do terenów tuż przy liniach rozgraniczających. Zwiększony hałas
drogowy może wystąpić w ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego po połączeniu z rozbudowaną ul.
Poligonową i wprowadzeniu komunikacji autobusowej.

29

Rys. 7. Fragment Mapy akustycznej Warszawy 2017 r. Hałas drogowy
LDWN – średni poziom dźwięku A w dB

Rys. 8. Fragment Mapy akustycznej Warszawy 2017 r. Hałas drogowy
LN – średni poziom dźwięku A w dB

Hałas przemysłowy
Mapa akustyczna m. st. Warszawy wykazuje w analizowanym rejonie, jako źródła hałasu
przemysłowego następujące obiekty:
- Zakłady Bumar – Elektronika (dawny Rawar),
- Przemysłowe Centrum Optyki,
- Centrum Handlowe Gocław,
- Centrum Handlowe Atrium Promenada,
- Zajezdnia Autobusowa Ostrobramska.
Zakłady powyższe emitują hałas o relatywnie niskich poziomach.
Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i zabudowy mieszkaniowo-usługowej notowane na niewielkich terenach w otoczeniu CH Promenada,
CH Gocław i Zajezdni Ostrobramska uległy zdecydowanemu ograniczeniu i nie mają wpływu na
rozwój funkcji mieszkaniowych.
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Rys. 9. Fragment Mapy akustycznej Warszawy 2017 r. Hałas przemysłowy
LDWN – średni poziom dźwięku A w dB

Rys. 10. Fragment Mapy akustycznej Warszawy 2017 r. Hałas
przemysłowy LN – średni poziom dźwięku A w dB

Należy stwierdzić, że – biorąc pod aktualnie obowiązujące dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku
od linii komunikacyjnych – przekroczenia poziomów dopuszczalnych występują w zasadzie wyłącznie
w wąskim pasie w bezpośrednim otoczeniu ww. ulic.
Na terenach zabudowanych nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu
kolejowego, lotniczego i tramwajowego.
5.13. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
Jedynym źródłem pól elektromagnetycznych oddziałujących na analizowany teren jest dwutorowa
napowietrzna linia elektroenergetyczna o napięciu 110 kV, biegnąca wzdłuż ul. Fieldorfa (obecnie
mpzp rejonu ul. Ostrobramskiej część I) i ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego (poza obszarem planu). Jest
ona źródłem pól elektromagnetycznych mogących powodować przekroczenie dopuszczalnych
standardów jakości środowiska w zakresie poziomów pól elektromagnetycznych i hałasu.
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Wielkość strefy potencjalnego oddziaływania została przyjęta umownie na podstawie dotychczasowej
praktyki stosowanej w planowaniu przestrzennym i wynosi po 19 m od osi w każdą stronę.
Oznaczoną strefę należy traktować jako strefę bezpieczeństwa. Jej wielkość wynika z potencjalnego
maksymalnego poziomu pól elektrycznych w otoczeniu linii. Ze względu na kumulację potencjalnych
oddziaływań: pola elektrycznego i magnetycznego, hałasu a także zagrożeń wynikających z możliwych
zdarzeń nadzwyczajnych przyjęto kształt stref w postaci linii równoległych do osi linii.
Wielkość strefy przyjęto według wskazań prowadzącego eksploatację sieci – Polskich Sieci
Elektroenergetycznych – Centrum S.A.
Potencjalnie oddziałujące stacje telefonii komórkowej należą do typowych instalowanych w
warunkach miejskich. Można przyjąć, że nie powodują one przekroczeń dopuszczalnych standardów w
środowisku.
5.14. JAKOŚĆ WÓD
Jakość wód w rowach i kanałach na analizowanym terenie nie jest znana.
W czasie wizji w terenie dokonanych w lipcu 2013 r, nie stwierdzono widocznych zanieczyszczeń.
Woda była przejrzysta, na brzegach nie stwierdzono żadnych śladów zanieczyszczeń.
Jakość wód podziemnych głównego użytkowego poziomu wodonośnego – według Mapy
Hydrogeologicznej Polski – oceniona została jako dobra.

5.15. JAKOŚĆ GLEB I ZIEMI
Jedynym terenem, gdzie można się spodziewać potencjalnych zanieczyszczeń gleb i ziemi jest rejon
zakładów Bumar-Elektronika – dawniej Rawar (obecnie mpzp rejonu ul. Ostrobramskiej część I).
Ewentualne zanieczyszczenia mogą tam pochodzić głównie z dawnej działalności produkcyjnej.
5.16. ZAGROŻENIA POWODZIOWE
Analizowany teren położony jest w dolinie Wisły, w odległości 1,4 – 2,8 km od wschodniej linii
brzegowej koryta rzeki i 1,1 – 2,5 km od wału przeciwpowodziowego.
Zagrożony jest powodzią tylko w przypadku przerwania wałów przeciwpowodziowych i dlatego na
mapach zagrożenia i ryzyka powodziowego opublikowanych w 2015r. przez Krajowy Zarząd
Gospodarki Wodnej zakwalifikowany został do obszarów obejmujących tereny narażone na zalanie.
Cały teren planu jest poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią – w sytuacji zachowania
wałów przeciwpowodziowych jest bezpieczny od wód powodziowych.
Na ww. mapach zagrożenia powodziowego określono zasięgi terenów zagrożonych zalaniem.
Omawiany teren znalazł się w zasięgu linii zalewu o prawdopodobieństwie 1%, czyli raz na sto lat w
przypadku zniszczenia wału przeciwpowodziowego. Jedynie niewielkie wysepki obejmujące tylko
fragmenty niektórych budynków zlokalizowanych przy ul. Ostrobramskiej znajdują się poza tą linią. W
południowej części terenu planu, w szczególności na terenie ogrodów działkowych „Perkun” i
„Kolonia Gocławek” głębokość wody, przy przerwaniu wałów wodą „stuletnią”, może przekroczyć
4m.
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
nr 32 z dnia 15 lutego 2011 r., poz. 159) wprowadziła zmiany w przepisach dotyczących ochrony przed
powodzią.
W 2011 r. wprowadzono do Prawa wodnego nowe nazewnictwo obszarów zagrożonych powodzią.
Obecnie w ustawie mówi się o:
1) obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
2) obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
3) obszarach obejmujących tereny narażone na zalanie.
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Poszczególne rodzaje obszarów zdefiniowane są w aktualnym Prawie wodnym następująco:
 obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi - rozumie się przez to określone we wstępnej
ocenie ryzyka powodziowego obszary, na których istnieje znaczące ryzyko powodzi lub jest
prawdopodobne wystąpienie znaczącego ryzyka powodzi;
 obszary szczególnego zagrożenia powodzią - rozumie się przez to:
a) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100
lat,
b) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10
lat,
c) obszary, między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim
brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy i przymuliska,
o których mowa w art. 18, stanowiące działki ewidencyjne,
d) pas techniczny w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;
 obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku:
a) przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego,
b) zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego,
c) zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących,
d) zniszczenia lub uszkodzenia budowli ochronnych pasa technicznego.
PODSTAWY WYZNACZANIA GRANIC OBSZARÓW ZAGROŻONYCH
Do roku 2011 – zgodnie z Prawem wodnym – zasięg w. wym. obszarów określał dyrektor regionalnego
zarządu gospodarki wodnej (RZGW) w sporządzanym przez RZGW „Studium ochrony
przeciwpowodziowej”.
Znowelizowana ustawa zlikwidowała „Studium ochrony przeciwpowodziowej”, jako podstawę
wyznaczania granic obszarów zagrożonych.
Obecnie granice te będą wyznaczane na podstawie map sporządzanych przez Krajowy Zarząd
Gospodarki Wodnej (KZGW).
KZGW w terminie do dnia 22 grudnia 2013 r. sporządził:
 mapy zagrożenia powodziowego oraz
 mapy ryzyka powodziowego.
Ostateczne wersje Map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego 15 kwietnia 2015r.
opublikowane zostały na Hydroportalu KZGW i zostały przekazane przez Prezesa Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej organom administracji wskazanym w ustawie Prawo wodne (art. 88f ust. 3) i jako
oficjalne dokumenty planistyczne stanowią podstawę do podejmowania działań związanych z
planowaniem przestrzennym i zarządzaniem kryzysowym.
Zgodnie ze znowelizowanym Prawem wodnym granice obszarów wskazanych na mapach zagrożenia
powodziowego oraz na mapach ryzyka powodziowego są podstawą do planowania przestrzennego tj.
uwzględnia się je w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planach zagospodarowania
przestrzennego województw, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w
decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzjach o warunkach zabudowy.
Zmiany w tych dokumentach właściwi wojewodowie, marszałkowie województw, wójtowie,
burmistrzowie i prezydenci miast muszą wprowadzić zgodnie z art. 88f ust. 7 w terminie 18 miesięcy
od dnia otrzymania map zagrożenia i map ryzyka powodziowego.
W ramach nowelizacji Prawa wodnego w 2011 r. dokonano także zmian w ustawie o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym i relacjach pomiędzy planowaniem, lokalizacją inwestycji a ochroną
przeciwpowodziową.
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
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W planie miejscowym określa się obowiązkowo (…) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym obszarów
szczególnego zagrożenia powodzią.
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta (…) występuje o (… ) uzgodnienie projektu planu z organami
właściwymi do uzgadniania projektu planu na podstawie przepisów odrębnych.
Przepisem odrębnym jest tu ustawa – Prawo wodne, w której w art. 4 a zapisano, że plan miejscowy
wymaga uzgodnienia z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej w zakresie
(…) obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.
Reasumując - w przypadku analizowanego terenu - od czasu otrzymania przez Prezydenta m. st.
Warszawy map zagrożenia i map ryzyka powodziowego (15.04.2015r.) są one obowiązującym
dokumentem w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, które należy uwzględnić w planach
miejscowych.
Zostały one uwzględnione w niniejszym projekcie planu.

6. PROGNOZOWANE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
6.1. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU PLANU
Brak realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można rozumieć dwojako:
1. Jako brak planu w ogóle. Wówczas określenie sposobów zagospodarowania i warunków
zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, a więc decyzji administracyjnej. Co prawda zakres takich decyzji oraz procedury
zmierzające do ich wydania ujęte są w ramy prawne, ale w praktyce cechuje je znaczna
dowolność. Na warunki zabudowy i zagospodarowania terenu znaczny, często decydujący
wpływ mają indywidualne interesy właściciela terenu.
2. Jako niezainteresowanie właścicieli i władających terenami inwestowaniem na terenie objętym
planem. Wówczas – pomimo obowiązywania ważnego planu – utrzymuje się dotychczasowy
stan jego zagospodarowania. Plan jest ale w przestrzeni nic się nie dzieje. Bo miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego to nie program działań. To tylko zespół warunków jaki
należy spełnić przy realizacji inwestycji, o ile taka się zdarzy.
W przypadku pierwszym, to znaczy szybko postępującym zainwestowaniu terenu przy braku planu
miejscowego – co znając wartość terenu objętego planem w przestrzeni Warszawy oraz panujące
trendy w zainwestowaniu miejskim, jest wysoce prawdopodobne - podstawowym skutkiem w
środowisku będzie dalsza degradacja krajobrazu miasta. Z dużym prawdopodobieństwem można
przewidywać zagrożenia bezplanową urbanizacją dla terenów obecnie aktywnych przyrodniczo,
głównie terenów zieleni osiedlowej.
W drugim przypadku, a także gdy przy nieuchwaleniu planu na analizowanym terenie nie będą
dokonywane przedsięwzięcia inwestycyjne, środowisko będzie utrzymywało się w stanie zbliżonym do
istniejącego.
6.2. GŁÓWNE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU, KTÓRE MOGĄ NASTĄPIĆ
W WYNIKU REALIZACJI USTALEŃ ANALIZOWANEGO PLANU
Na terenie objętym planem znajdują się tereny niezagospodarowane bądź zagospodarowanych
tymczasowo (prowizorycznie, nietrwale).
Plan przewiduje zmiany dotychczasowego zagospodarowania. Do najważniejszych należy zaliczyć:
a) W części południowej plan przewiduje zabudowę mieszkaniową i usługową wzdłuż ul.
Nowaka-Jeziorańskiego na terenie dzisiejszych ogrodów działkowych.
b) W części zachodniej plan przewiduje tereny usług publicznych oraz zieleni urządzonej wzdłuż
ul. Fieldorfa na terenie dzisiejszych ogrodów działkowych.
c) W części północnej plan przewiduje uzupełnienie zabudowy usługowej wzdłuż ul.
Ostrobramskiej.
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W części centralnej plan dopuszcza także przekształcenie terenów ogrodów działkowych na teren
parku miejskiego.
Reasumując – na terenie objętym planem nowe zagospodarowanie przewiduje się na ok. 20 %
terenu (przy założeniu braku realizacji parku miejskiego w centralnej części planu).
Plan ustala precyzyjnie zasady obsługi komunikacyjnej i związane z nimi warunki ochrony
środowiska.
Dla znaczących tras komunikacyjnych (ulice ponadlokalne) plan ustala warunki ochrony
środowiska przed potencjalnymi uciążliwościami. Tak więc w przypadku przebudowy lub budowy
nowych tras będą musiały być uwzględnione ustalenia planu, dotyczące m.in. warunków technicznych
zmniejszających emisję hałasu lub zwiększenia izolacyjności przegród zewnętrznych okolicznych
budynków.
6.3. WPŁYW NA PRZYRODNICZE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE ORAZ
KORYTARZE EKOLOGICZNE
Przyrodnicze obszary chronione, co wykazano w rozdziale 5.2, znajdują się poza omawianym
obszarem. Oddzielone są pasem drogowym Trasy Siekierkowskiej.
Planowane przekształcenia terenu objętego planem nie będą oddziaływać na tereny chronione
(WOChK i ZPK Zakole Wawerskie). Nie prognozuje się także jakiegokolwiek wpływu planu na Natura
2000.
6.4. WPŁYW NA ROŚLINNOŚĆ I TERENY ZIELENI
W wyniku realizacji planu część terenów dotychczas pokrytych zielenią (roślinnością) ulegnie
przekształceniu w tereny zabudowane.
Będą to głównie następujące tereny:
 część ogrodów działkowych „Perkun”, wzdłuż ul. Nowaka-Jeziorańskiego planuje się
wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej (kwartał B6),
 część ogrodów działkowych „Perkun”, wzdłuż ul. Fieldorfa planuje się wprowadzenie
zabudowy usług publicznych (kwartał B4),
Plan zachowuje część istniejących terenów zieleni, w tym większość ogrodów działkowych „Perkun”,
kwalifikując je jako tereny ZD – tereny ogrodów działkowych - zieleni urządzonej,
Jednocześnie w wyniku realizacji ustaleń planu stwarzane są warunki dla wzbogacenia terenów zieleni
i zadrzewień, głównie poprzez lokalizację drzew wzdłuż ulic, zachowując szpalery istniejące, ale także
uzupełniając je i tworząc nowe obsadzenia.
Na terenach przeznaczonych pod zabudowę przewiduje się – w zależności od kwartału – od 10 do 30 %
- powierzchni biologicznie czynnych zagospodarowanych zielenią.
6.5. WPŁYW NA ŚWIAT ZWIERZĘCY
Analizowany teren jest już obecnie odcięty od obszaru Zakola Wawerskiego przez Trasę
Siekierkowską (B. Wieniawy-Długoszowskiego). W wyniku realizacji planu część terenów, które
obecnie są jeszcze terenami zieleni zostaną zabudowane (kwartały B4, B6). W. wym. tereny ograniczą
możliwości migracji zwierząt (choć je nie uniemożliwią).
6.6. WPŁYW NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI (RZEŹBĘ TERENU), GLEBY, KOPALINY
Wpływ na powierzchnię ziemi będzie polegał na:
 przekształceniach powierzchni biologicznie czynnych w tereny zabudowane,
 realizacji prac ziemnych w związku z zabudową czy infrastrukturą.
Panujące warunki geologiczne i hydrogeologiczne na terenach zabudowy są względnie korzystne dla
tego typu prac. Środowisko gruntowo - wodne jest w znacznej części zantropogenizowane. Brak
chronionych elementów rzeźby oraz udokumentowanych złóż kopalin.
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Teren pozbawiony jest użytkowych gleb rolniczych.
6.7. WPŁYW NA WARUNKI KLIMATYCZNE I WYMIANĘ POWIETRZA
Planowany zakres przekształceń dotychczasowego zagospodarowania jest na tyle niewielki, że nie
prognozuje się wpływu planu na warunki klimatyczne, zarówno w skali lokalnej, jak i zwłaszcza w
skali ponadlokalnej.
Plan zachowuje i chroni miejski system przewietrzania.
6.8. WPŁYW NA WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE; OCHRONA PRZED
POWODZIĄ
Na analizowanym terenie, ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują naturalne wody
powierzchniowe. Tak więc realizacja ustaleń planu pozostanie bez wpływu na ten element środowiska.
Nie przewiduje się także takiego wpływu ustaleń planu na wody podziemne, który mógłby w efekcie
oddziaływać negatywnie na środowisko. Teren w obrębie zainwestowania jest skanalizowany,
zaopatrzenie w wodę odbywa się z sieci miejskiej.
Na tych terenach, gdzie ze względów ekologicznych wskazana jest ochrona zasilania warstwy
wodonośnej, plan przewiduje odprowadzanie wód opadowych do gruntu.
Nie przewiduje się wpływu na Główny Zbiornik Wód Podziemnych.
6.9. WPŁYW NA STAN CZYSTOŚCI POWIETRZA
Na stan czystości powietrza na terenie objętym planem w dalszym ciągu główny wpływ mieć będzie
ruch samochodowy.
Nie przewiduje się, aby realizacja ustaleń planu mogła spowodować znaczący wzrost zanieczyszczeń
powietrza – wprost przeciwnie, przyczynią się one do relatywnej poprawy stanu w tej dziedzinie.
Plan wyklucza lokalizowanie na omawianym terenie uciążliwych obiektów usług (stacji paliw, stacji
obsługi, itp.) a teren wykorzystywany przez istniejącą stację obsługi pojazdów przeznacza na cele
publiczne.
W zakresie zaopatrzenia w ciepło plan preferuje zdecydowanie zaopatrzenie z miejskiej sieci cieplnej,
a inne dopuszczone sposoby zaopatrzenia w ciepło są całkowicie zgodnie z obowiązującymi
programami ochrony powietrza.
6.10. WPŁYW NA KLIMAT AKUSTYCZNY
Na terenie objętym planem dominują komunikacyjne źródła hałasu.
Plan zachowuje wszystkie dotychczas istniejące ulice.
Istotnymi pod względem akustycznym są następujące trasy istniejące:
- ul. Ostrobramska,
- ul. Fieldorfa.
Plan utrzymuje istniejące trasy. Nie przewiduje się znaczącego wzrostu natężenia ruchu na tych
trasach, który skutkowałby istotnym wzrostem zagrożeń akustycznych. Można bez ryzyka większego
błędu przyjąć, że hałas w otoczeniu tych tras utrzyma się na poziomie zbliżonym do obecnego.
Oznacza to, że nie wystąpi wzrost zagrożeń akustycznych w otoczeniu tych tras. Ponadto plan
przewiduje różnorodnie środki zabezpieczenia przed hałasem, tak w stosunku do samych źródeł, jak i w
stosunku do obiektów w otoczeniu.
Należy ponadto podkreślić, że zmienione ostatnio dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku
powodują, iż skala ewentualnych zagrożeń klimatu akustycznego ze strony źródeł komunikacyjnych,
jest obecnie zdecydowanie niższa niż przy poziomach wg dawnych przepisów.
Inne źródła hałasu nie powodują i nie będą powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku.
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Plan prawidłowo przewiduje zabezpieczenia przed hałasem komunikacyjnym w zakresie, jaki może być
przedmiotem stanowienia planu miejscowego. Oprócz zabezpieczeń „u źródła” (ekrany, nawierzchnie
ciche, wyciszone torowiska) plan wskazuje (ustala bądź rekomenduje) renowację akustyczną przegród
zewnętrznych w budynkach istniejących oraz realizację nowej zabudowy wyposażonej w rozwiązania
przeciwhałasowe zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie (Prawo budowlane, Polskie
Normy).
6.11. WPŁYW NA ZAGROŻENIE POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI
Nie przewiduje się zagrożenia polami elektromagnetycznymi. Na analizowanym terenie nie występują
ani nie są planowane źródła pól elektromagnetycznych o ponadlokalnym (wykraczającym poza teren
własny) oddziaływaniu ponadnormatywnym.
6.12. GOSPODARKA ODPADAMI
W wyniku realizacji planu nie przewiduje się powstania żadnych obiektów, z którymi wiązałoby się
wytwarzanie odpadów o rodzajach lub w ilościach odbiegających od typowych odpadów komunalnych
w mieście.
Plan nakazuje wyposażenie wszystkich nieruchomości w zgodnie z przepisami urządzenia do
selektywnego gromadzenia odpadów.
Zbieranie i usuwanie odpadów odbywać się będzie zgodnie z regulaminem obowiązującym w gminie.
W tym zakresie na terenie m. st. Warszawy obowiązuje Regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie m. st. Warszawy przyjęty uchwałą Rady m. st. Warszawy nr LXI/1631/2018 z dnia 8 lutego
2018 r.
Plan jest w pełni zgodny z polityką w dziedzinie gospodarki odpadami wyrażoną w Wojewódzkim
Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023
„WPGO 2012-2023” (załącznik do uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia
22 października 2012 r.).
6.13. WPŁYW NA DOBRA KULTURY I KRAJOBRAZ
Plan jednoznacznie ustala zasady ochrony obiektów zabytkowych.

37

7. INFORMACJA O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA
ŚRODOWISKO
Charakter i zasięg potencjalnych oddziaływań będzie w przypadku analizowanego planu ograniczony
do terenu objętego planem i jego bezpośredniego sąsiedztwa.
Nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania skutków realizacji planu na środowisko.

8. PRZEWIDYWANE METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI PROJEKTOWANEGO
PLANU
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 z dnia 10 maja 2003 r., poz. 717, z późn. zmianami):
W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta
dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu
planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń
studium, z uwzględnieniem (…) wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego.
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których mowa w ust.
1, po uzyskaniu opinii gminnej (…) komisji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie
kadencji rady. Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych,
a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje działania, o których
mowa w art. 27 ustawy.
Przy podejmowaniu uchwały, o której mowa w ust. 2, rada gminy bierze pod uwagę w szczególności
zgodność studium albo planu miejscowego z wymogami wynikającymi z przepisów art. 10 ust. 1 i 2,
art. 15 oraz art. 16 ust. 1.
Wskazane w pkt. 3 przepisy dotyczą m.in. uwzględniania w miejscowych planach zasad ochrony
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
Tak więc w przypadku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego istnieje określona
ustawowo procedura pozwalająca przeanalizować i ocenić skutki jego realizacji.

9. PROPOZYCJA ROZWIĄZAŃ OGRANICZAJĄCYCH NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIA
NA ŚRODOWISKO LUB ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH.
Z przeprowadzonych analiz nie wynika potrzeba proponowania innych, niż przewidziano planie,
rozwiązań alternatywnych lub ograniczających negatywne oddziaływania na środowisko.
Plan prawidłowo określa ramy przestrzenne dla inwestycji na tym terenie oraz ustala szeroki katalog
działań z zakresu ochrony środowiska.
Szczegółowe rozwiązania techniczne będą w poszczególnych przypadkach przedmiotem analiz na
poziomie realizacji przedsięwzięć, dla których, zgodnie z odrębnymi przepisami, będą przeprowadzane
oceny oddziaływania na środowisko.

10. PODSUMOWANIE - STRESZCZENIE
Analizowany plan na około 20% terenu przewiduje nowe zagospodarowanie: realizację usług
publicznych, a także zabudowę mieszkaniową i usługową.
Ograniczeniu ulegną dotychczasowe tereny otwarte, w tym ogrody działkowe. Zabudowa wprowadzana
jest w części południowej i zachodniej Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Perkun".
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W poszczególnych dziedzinach i komponentach środowiska prognozę wpływu można podsumować
następująco:
DZIEDZINA,
KOMPONENT
ŚRODOWISKA
Powierzchnia ziemi rzeźba terenu
Grunty, w tym kopaliny
Gleby
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Klimat, w tym warunki
przewietrzania.
Powietrze

Roślinność
Świat zwierzęcy
Korytarze ekologiczne
Obszar Natura 2000
Inne formy ochrony
przyrody
Krajobraz
Klimat akustyczny
Zagrożenie odpadami
Zagrożenie polami
elektromagnetycznymi
Zabytki i dobra kultury

PROGNOZA SKUTKÓW WPŁYWU USTALEŃ PLANU
Plan nie uwzględnia skarpy tarasu zalewowego jako naturalnego elementu rzeźby.
Wpływ pomijalnie mały, lokalny. Kopalin brak.
Gleby rolnicze nie występują.
Naturalne wody powierzchniowe nie występują.
Nie przewiduje się zauważalnego wpływu.
Wpływ na warunki klimatu lokalnego pomijalny.
Brak wpływu na warunki przewietrzania.
Ewentualne oddziaływania związane będą z funkcjonowaniem tras komunikacyjnych.
Przewiduje się generalną poprawę stanu w związku z ogólnym rozwojem sieci ulic w
mieście. Plan wyklucza lokalizowanie obiektów mogących znacząco oddziaływać na
powietrze.
Plan przewiduje uszczuplenia dotychczasowych terenów zieleni (pod usługi publiczne
oraz zabudowę mieszkaniową). Wartościowe elementy zieleni urządzonej i osiedlowej są
zachowywane.
Nie przewiduje się znaczącego wpływu. Walory i zasoby środowiska w tej dziedzinie są
zachowywane.
Nie przewiduje się oddziaływania.
Obszary Natura 2000 znajdują się w znacznej odległości. Nie przewiduje się
oddziaływania.
Nie przewiduje się oddziaływania na formy ochrony przyrody, które znajdują się poza
analizowanym terenem.
Walory krajobrazu, który ma tu charakter krajobrazu kulturowego, zostają zachowane.
Plan przewiduje prawidłowo realizacje urządzeń przeciwhałasowych dla tras
komunikacyjnych. Dla zabudowy narażonej na hałas plan ustala (rekomenduje)
zwiększenie izolacyjności przegród.
Nie przewiduje się szczególnych, innych niż typowe dla terenów zurbanizowanych,
zagrożeń środowiska w tej dziedzinie.
Nie przewiduje się oddziaływania.
Wszystkie zabytki (archeologiczne) występujące na analizowanym terenie są poddane
ochronie.

Generalnie stwierdza się, że:
 Planowane zagospodarowanie nie będzie miało wpływu na siedliska i gatunki chronione w
obszarach Natura 2000,
 Ustalenia analizowanego planu - w świetle wcześniejszych i nadrzędnych decyzji - są, z punktu
widzenia ochrony środowiska i ochrony przyrody, sformułowane prawidłowo. Zawarto w nich
wielokierunkowe i realne z punktu widzenia planistycznego, zabezpieczenia przed niekorzystnym
oddziaływaniem planowanego zainwestowania na środowisko,
 Plan chroni istniejące zabytki archeologiczne.
 Nie stwierdza się, aby jakiekolwiek prognozowane oddziaływania planu na środowisko mogłyby
mieć charakter oddziaływań znaczących.
Reasumując, plan jest zgodny z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody zarówno obowiązującymi powszechnie, jak i lokalnymi.
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11. MATERIAŁY WEJŚCIOWE
11.1. MATERIAŁY PODSTAWOWE:
 Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Ostrobramskiej części III
w dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, w tym:
 tekst planu
 rysunek planu w skali 1 : 1000
(opracowanie: Dawos sp. z o. o., arch. K. Domaradzki),
 Opracowanie ekofizjograficzne podstawowego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu ul. Ostrobramskiej w Warszawie,
11.2. WYBRANE MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE I POMOCNICZE; ŹRÓDŁA
INFORMACJI
 Lorenc H., Mazur A. Współczesne problemy klimatu Warszawy. IMGW, Warszawa 2003
 Mapa akustyczna Warszawy 2017. http://mapaakustyczna.um.warszawa.pl/
 Opracowanie ekofizjograficzne do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta stołecznego Warszawy. Biuro Naczelnego Architekta Miasta. Miejska
Pracowania Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju. Warszawa 2006.
 Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska, w której zostały przekroczone
poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i dwutlenku azotu w powietrzu (przyjęty Uchwałą
nr 186/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013 r., zmieniony Uchwałą
nr 96/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r.).
 Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska w której został przekroczony
poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 (przyjęty Uchwałą nr 162/13 Sejmiku
Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r., zmieniony Uchwałą 97/17 Sejmiku
Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r.).
 Program ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony
poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu (przyjęty Uchwałą rr 184/13 Sejmiku Województwa
Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013 r., zmieniony Uchwałą nr 99/17 Sejmiku Województwa
Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r.).
 Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r.
(załącznik do uchwały Nr XXXVIII/973/2016 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia
2016 r.); - Program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy (załącznik Nr 1 do
uchwały Nr LXXII/1869/2013 Rady m. st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2013 r.).
 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim –raport za rok 2009, Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, Warszawa marzec 2010;
 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim –raport za rok 2010, Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, Warszawa marzec 2011;
 Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku. Uchwała Nr LXII/1789/2005 Rady
miasta stołecznego Warszawy z dnia 24 listopada 2005 r.;
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
zatwierdzone uchwałą Nr LXXXII/2746/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 października 2006 r.,
z późniejszymi zmianami,
Strony internetowe
 www.igeomap.um.warszawa.pl
 www.um.warszawa.pl
 www.wios.warszawa.pl
 www.mapaakustyczna.um.warszawa.pl
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