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1. PROWADZENIE i METODYKA PRACY

Przedmiotem niniejszej prognozy są potencjalne oddziaływania na środowisko i ich skutki,
jakie mogą mieć miejsce w wyniku realizacji ustaleń „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru w rejonie ulic Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej, który sporządzany
jest na podstawie:
Art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.),
Art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
w związku z uchwałą Nr XCIV/2417/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 listopada 2014 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru w rejonie ulic Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej zmienioną
uchwałą Nr NRLXX/1915/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r.
Projekt planu został wykonany w Biurze Planowania Rozwoju Warszawy S.A. Głównym
projektantem planu jest mgr inż. arch. Jan Rutkiewicz, wersja projektu planu - styczeń 2020 r.
Obszar objęty opracowaniem, stanowiący fragment Ursynowa Zachodniego o powierzchni
ok. 36 ha, położony jest po południowej stronie od ulicy Filipiny Płaskowickiej, pomiędzy
ulicami Puławską i rtm. Witolda Pileckiego. Zgodnie z uchwałą Nr XCIV/2417/2014 Rady
m.st. Warszawy z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
przedmiotowego planu, zmienioną uchwałą Nr LXX/1915/2018 Rady m.st. Warszawy
z dnia 5 lipca 2018 r., granice planu wyznaczają:
od północy: północna linia rozgraniczająca ulicy Filipiny Płaskowickiej do
wschodniej granicy obrębu 1-10-79,
od wschodu: wschodnia granica obrębów 1-10-79 i 1-10-80,
od południa: północna granica Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Natolina Zachodniego – „Park Wyżyny część A” uchwalonego
uchwałą nr XXIII/800/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 stycznia 2008 r.,
północna granica Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Natolina
Zachodniego – „część Żołny” uchwalonego uchwałą nr XX/680/2007 Rady m.st.
Warszawy z dnia 6 listopada 2007 r., południowe granice działek ew. nr: 167, 163,
164, 160 z obrębu 1-10-77, południowa i zachodnia granica działki ew. nr 159
z obrębu 1-10-77, południowa granica działki ew. nr 155 z obrębu 1-10-77,
południowa granica działki ew. nr 70/13 z obrębu 1-10-77 do punktu przecięcia
z linią stanowiącą przedłużenie wschodniej granicy działki ew. nr 62 z obrębu
1-10-77, linia stanowiąca przedłużenie wschodniej granicy działki ew. nr 62,
południowe granice działek ew. nr: 62, 29/10, 29/9, 64, południowa granica działki
ew. nr 65 do linii stanowiącej przedłużenie na południe zachodniej granicy działki
ew. nr 63/2 z obrębu 1-10-77,
od zachodu: linia stanowiąca przedłużenie na południe zachodniej granicy działki
ew. nr 63/2, zachodnia granica działki ew. nr 63/2, południowa i zachodnia granica
działki ew. nr 58/1 do północnej granicy działki ew. nr 108, przedłużenie północnej
granicy działki ew. nr 108 na wschód do przedłużenia zachodniej działki ew. nr
31/1 z obrębu 1-10-77, zachodnia granica działki ew. nr 31/1, zachodnia granica
działki ew. nr 32/1 z obrębu 1-10-77 i jej przedłużenie do punktu przecięcia
z północną granicą działki ew. nr 29/1 z obrębu 1-10-77, linia łącząca ten punkt
z południowo – wschodnim narożnikiem działki ew. nr 24/2 z obrębu 1-10-77,
wschodnia i północna granica działki ew. nr 24/2, północna granica działki ew. nr
24/1 do linii stanowiącej przedłużenie na południe zachodniej granicy działki ew. nr
13/2, południowa granica działki ew. nr 13/2, wschodnia granica działki ew. nr 13/2
i jej przedłużenie na północ do północnej linii rozgraniczającej ulicy Płaskowickiej.
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Sporządzenie prognozy jest elementem postępowania w sprawie strategicznej 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.).
Zakres prognozy oddziaływania na środowisko określa art. 51 ust. 2 ww. ustawy.
Dokonano również wymaganych uzgodnień zakresu i szczegółowości prognozy:
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie zakresu
i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na
środowisko (pismo WOOŚ-I.411.437.2015.JD z dnia 9.12.2015 r.) - zakres prognozy
oddziaływania na środowisko zgodny z art. 51 ust. 2 ww. ustawy,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie uzgadnia zakres
i stopień szczegółowości informacji wymaganych w oddziaływania na środowisko
(pismo ZNS.7112.31.2015.MZ z dnia 23.11.2015 r.) określając, iż przedmiotowa
„prognoza powinna przedstawiać ponadto rozwiązania mające na celu zapobieganie,
ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na
środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu”.
W prognozie zawarto informacje dotyczące powiązań z innymi dokumentami, dokonano
oceny stanu środowiska na terenach objętych projektem oraz wskazano kierunki zmian
w środowisku, które mogą wystąpić na skutek realizacji ustaleń planu.
Na potrzeby prognozy wykorzystano standardowe narzędzia i kryteria oceny.
Podstawowa metodą zastosowaną w opracowaniu jest metoda opisowa prognozowanych
potencjalnych oddziaływań.
Przeprowadzono analizę wpływu zapisów na Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu,
rezerwat przyrody „Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego” oraz System Przyrodniczy
Warszawy.
Prognoza obejmuje tereny objęte planem oraz jego bezpośrednie otoczenie, w zasięgu
potencjalnych wzajemnych wpływów.
Opracowanie składa się z niniejszego tekstu oraz rysunku Prognozy, wkreślonego na
rysunku projektu planu.
2. POWIĄZANIE PROJEKTU PLANU Z INNYMI DOKUMENTAMI
2.1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st.
Warszawy

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP)
m.st. Warszawy zostało uchwalone przez Radę m.st. Warszawy uchwałą Nr LXXXII/2746/06
z dnia 10 października 2006 r., ze zmianami.
Zgodnie z art. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Studium określa
politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego.
Studium nie jest aktem prawa miejscowego. Studium sporządza się dla obszaru w granicach
administracyjnych gminy. Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy
sporządzaniu planów miejscowych.
Uchwałą Nr XCIV/2417/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru w rejonie ulic Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej, zmienioną uchwałą
Nr NRLXX/1915/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r., rozpoczęto procedurę
prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w granicach
określonych w ww. uchwale.
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Według SUiKZP m.st. Warszawy analizowany teren położony jest w strefie funkcjonalnej
miejskiej.
W granicach objętych planem wyodrębnione zostały następujące tereny:
C/UH.12 – tereny wielofunkcyjne z dopuszczeniem funkcji handlowej
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, na których:
- ustala się priorytet dla lokalizowania:
usług z zakresu: administracji, organizacji społecznych, dyspozycji
i współpracy gospodarczej, obrotu finansowego, ubezpieczeń, kultury, nauki,
szkolnictwa, handlu, turystyki, hotelarstwa, sportu, transportu, łączności itp.
- o charakterze międzynarodowym, krajowym i ogólnomiejskim,
funkcji mieszkaniowej wraz z niezbędnymi inwestycjami celu publicznego
z zakresu infrastruktury społecznej,
- dopuszcza się lokalizowanie:
innych funkcji nie kolidujących z funkcjami preferowanymi,
na terenach C/UH – obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej
2000 m2;
M2.12 – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na
których:
- ustala się priorytet dla lokalizowania funkcji mieszkaniowej i niezbędnych
inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury społecznej, terenów
ogólnodostępnej zieleni urządzonej i sportu powszechnego oraz usług
podstawowych (…),
- dopuszcza się lokalizowanie funkcji usługowej, z zaleceniem by udział tej
funkcji kształtował się do 40% powierzchni zabudowy na terenie;
tereny te stanowią niewielką powierzchnię obejmującą istniejące zaplecze centrum
handlowego (bez zabudowy);
ZP1 – tereny zieleni urządzonej, na których:
- ustala się:
ochronę i utrzymanie funkcji,
zakaz zmniejszania powierzchni terenu,
zachowanie powierzchni biologicznie czynnej (PBC) minimum 90% na
terenach objętych prawnymi formami ochrony przyrody oraz na terenach
położonych w ich otulinach;
zachowanie powierzchni biologicznie czynnej (PBC) minimum 70% na
pozostałych terenach, z wyjątkiem (…) istniejących urządzonych terenów
zieleni, na których wskaźnik PBC jest mniejszy niż 70%, gdzie dopuszcza się
jego zachowanie bez możliwości pomniejszania;
dla parków zabytkowych obowiązek rewaloryzacji według wymogów
wynikających z ochrony wartości zabytkowych i kulturowych,
- 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.
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W SUiKZP m.st. Warszawy ustalono następujące wskaźniki dotyczące zagospodarowania i użytkowania terenów znajdujących się w granicach opracowywanego planu:
minimalny procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej (PBC):
- dla ZP1 – terenu zieleni urządzonej – 70%
- na terenach zabudowy mieszkaniowej, dla których nie wskazano minimalnego
procentowego udziału powierzchni biologicznie czynnej na Rysunku Studium
Nr 14 zaleca się, aby wskaźnik PBC kształtował się w granicach od 25% do 40%.
orientacyjny wskaźnik intensywności zabudowy brutto1 dla strefy miejskiej:
- dla C/UH.12 - terenu wielofunkcyjnego - ustala się 2,0;
orientacyjna wysokość zabudowy:
- dla C/UH.12 - terenu wielofunkcyjnego - wynosi 12 m n.p.t.

Rysunek 1. Fragment Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st.
Warszawy (Struktura funkcjonalno-przestrzenna - kierunki zagospodarowania przestrzennego)
1

Przez wskaźnik intensywności zabudowy brutto w Studium rozumie się stosunek powierzchni całkowitej
wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków liczonej w zewnętrznym obrysie murów do powierzchni terenu
(przyjęto dla terenów inwestycyjnych z uwzględnieniem dróg o charakterze lokalnym i dojazdowym)
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Wschodnia część obszaru objętego planem leży w zasięgu Systemu Przyrodniczego
Warszawy (SPW). System Przyrodniczy Warszawy jest zidentyfikowaną i wyodrębnioną
częścią miasta, pełniącą nadrzędne funkcje przyrodnicze (biologiczną, klimatyczną
i hydrologiczną) oraz podporządkowane jej funkcje przyrodnicze, m.in. mieszkaniową,
rekreacyjną i wypoczynkową oraz estetyczną. System Przyrodniczy Warszawy tworzą
obszary o różnym charakterze, sposobach zagospodarowania i zainwestowania, a także
o różnych cechach i walorach środowiska przyrodniczego.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
m.st. Warszawy dla terenów położonych w zasięgu Systemu Przyrodniczego Warszawy
(SPW) do powierzchni biologicznie czynnej nie wlicza się sumy powierzchni tarasów
i stropodachów urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki.
Minimalny procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej (PBC) dla terenów ZP1
ustalono w SUiKZP m.st. Warszawy na poziomie 70%. Dla terenów C/UH wskaźnika PBC
nie wyznaczono.
Obszar objęty planem położony jest w zasięgu ograniczeń wysokościowych związanych
z funkcjonowaniem lotniska Okęcie.
2.2 Plany miejscowe w otoczeniu obszaru objętego planem
Obowiązujące plany miejscowe:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ursynowa Zachodniego – część
zachodnia A (Uchwała nr XI/316/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 czerwca 2007 r.)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ursynowa Zachodniego – część
zachodnia A (Uchwała nr XI/316/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 czerwca 2007 r.)
obejmuje tereny położone na północ od obszaru objętego opracowaniem. Granice tego planu
wyznaczają: od północy ul. Rotmistrza W. Pileckiego, od wschodu ul. W. K. Roentgena, od
południa ul. Filipiny Płaskowickiej, od zachodu ul. Puławska.
W najbliższym sąsiedztwie obszaru objętego opracowaniem znajdują się tereny o funkcji
mieszkaniowo-usługowej – MU II, MU III, MU IV, MU V, tereny o funkcji usługowej – U oraz
tereny o funkcji usługowo-mieszkaniowej – UM.
Ponadto na terenach MU IV i MU V plan wprowadza nakaz realizacji placu rekreacyjnego
z zielenią towarzyszącą o powierzchni co najmniej 25% terenu inwestycji.
W sąsiedztwie ulicy Puławskiej, na terenach MU V i U, plan wprowadza dominanty
widokowe.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ursynowa Zachodniego
wschodnia (Uchwała nr XI/317/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 czerwca 2007 r.)

– część

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ursynowa Zachodniego – część
wschodnia (Uchwała nr XI/317/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 czerwca 2007 r.)
obejmuje tereny położone na północ od obszaru objętego opracowaniem. Granice tego planu
wyznaczają: od północy tereny Centrum Onkologii, od wschodu ul. Rotmistrza
W. Pileckiego, od południa ul. Filipiny Płaskowickiej, od zachodu ul. W. K. Roentgena.
W najbliższym sąsiedztwie obszaru objętego opracowaniem znajdują się tereny o funkcji
mieszkaniowo-usługowej – MU II, MU III, MU IV, MU V, tereny o funkcji usługowej – U,
tereny usług oświaty – UO, tereny usług zdrowia – UZ oraz tereny specjalne – UI.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego – „Park Wyżyny
część A” (Uchwała nr XXIII/800/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 stycznia 2008 r.)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego - „Park Wyżyny
część A” (Uchwała nr XXIII/800/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 stycznia 2008 r.)
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obejmuje tereny położone na południe od obszaru objętego opracowaniem. Granice tego
planu wyznaczają (orientacyjnie): od północy ulice Rolna i Belgradzka, od wschodu ulice
Rolna, Perkalowa i teren bocznicy kolejowej, od południa i południowego-zachodu granica
rezerwatu przyrody „Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego”, od zachodu ul. Żołny i teren
bocznicy kolejowej.
W najbliższym sąsiedztwie obszaru objętego opracowaniem znajdują się tereny rekreacji
ZP1 i ZP2 oraz tereny komunikacji szynowej KK.
Na terenach rekreacji oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP 1 dopuszcza się
realizację obiektów i urządzeń sportu oraz rekreacji biernej i czynnej. Nieprzekraczalny
udział terenów zabudowy został ustalony na 10%. Obiekty kubaturowe i inne budowle mogą
być lokalizowane wyłącznie w strefie dopuszczalnej lokalizacji obiektów kubaturowych
w Parku Wyżyny, wyznaczonej na rysunku planu.
Na terenach rekreacji oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP 2 obowiązuje zakaz
zabudowy. Dopuszcza się realizację wyłącznie obiektów małej architektury i terenowych
obiektów sportowych takich jak np. boiska trawiaste, place zabaw dla dzieci.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego – część „Żołny”
(Uchwała nr XX/680/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 grudnia 2007 r.)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego – część „Żołny”
(Uchwała nr XX/680/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 grudnia 2007 r.) obejmuje tereny
położone na południe od obszaru objętego opracowaniem. Granice tego planu wyznaczają:
od północy teren bocznicy kolejowej, od wschodu i od południa ul. Żołny, od zachodu
ul. Jerzyka.
W najbliższym sąsiedztwie obszaru objętego opracowaniem znajdują się tereny zabudowy
rezydencjalnej MN 1, tereny ekstensywnej zabudowy jednorodzinnej MN 2 oraz tereny
komunikacji szynowej KK, dla których ustalono:
1) wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej:
- 70% dla terenu MN 2,
- 80% dla terenu MN 1;
2) maksymalna wysokość zabudowy:
- 8,5 m dla terenu MN 1,
- 10,5 m dla terenu MN 2.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu tzw. Pyr Leśnych (Uchwała nr
LXXXVI/2533/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 lipca 2010 r.)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu tzw. Pyr Leśnych (Uchwała
nr LXXXVI/2533/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 lipca 2010 r.) obejmuje tereny
położone na południe od obszaru objętego opracowaniem. Granice tego planu wyznaczają:
od północy teren bocznicy kolejowej, od wschodu ulice Jerzyka, Żołny, granica rezerwatu
przyrody „Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego”, od południa ul. Jagielska, od zachodu ul.
Puławska.
W najbliższym sąsiedztwie obszaru objętego opracowaniem znajdują się tereny o funkcji
mieszkaniowo-usługowej – MU II, MU III oraz tereny o funkcji usługowej z zachowaniem
zabudowy mieszkaniowej – UM.
Dla powyższych terenów plan zawiera następujące ustalenia oraz zasady zabudowy
i zagospodarowania:
1) wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej:
- 60% dla terenów MU III, UM (dla terenu UM w przypadku odprowadzania wód
opadowych do gruntu na teren własnej działki),
- 70% dla terenu MU II;
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2) maksymalna wysokość zabudowy:
- 8,5 m dla terenu MU II,
- 10,5 m dla terenów MU II, MU III,
- 12 m dla terenu UM.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie
ulicy Krasnowolskiej (Uchwała nr XC/2663/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 września
2010 r.)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego
w rejonie ulicy Krasnowolskiej (Uchwała nr XC/2663/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 23
września 2010 r.) obejmuje tereny położone na zachód od obszaru objętego opracowaniem.
Granice tego planu wyznaczają: od północy ul. Pląsy, od wschodu ul. Puławska, od południa
ulice: Ludwinowska, Sporna, od zachodu granica miasta, teren Portu Lotniczego
im. F. Chopina.
W najbliższym sąsiedztwie obszaru objętego opracowaniem znajdują się tereny usług U,
usług z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej U(MN), zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej MW, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług MN/U, zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług MN(U).
Dla powyższych terenów plan zawiera następujące ustalenia oraz zasady zabudowy
i zagospodarowania:
1) wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej:
- 40% dla terenów 7.3 MN(U), 7.5 MN(U), 7.6 MN(U), 7.7 MN/U, 7.16 MN(U), 7.18 U,
7.19 U(MN), 8.5 MN/U, 8.7 U(MN), 8.16 U(MN),
- 50 % dla terenów 7.1 MN(U), 7.4 MN(U), 7.10 MN(U), 7.12 MN/U, 7.13 MN(U), 8.3
MW,
- 60% dla terenów 8.4 MN/U, 8.14MW, 8.15 MN/U;
2) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy:
- 1,0 dla terenów 7.1 MN(U), 7.4 MN(U), 7.7 MN/U, 7.10 MN(U), 7.12 MN/U, 7.13
MN(U), 7.16 MN(U), 8.5 MN/U,
- 1,2 dla terenów 7.3 MN(U), 7.5 MN(U), 7.6 MN(U), 8.4 MN/U, 8.14MW, 8.15 MN/U,
- 1,4 dla terenu 7.18 U,
- 1,6 dla terenów 7.19 U(MN), 8.3 MW, 8.7 U(MN), 8.16 U(MN);
3) maksymalna wysokość zabudowy:
- 10 m dla terenów 7.1 MN(U), 7.3 MN(U), 7.4 MN(U), 7.5 MN(U), 7.6 MN(U), 7.10
MN(U), 7.12 MN/U, 7.13 MN(U), 7.16 MN(U), 8.5 MN/U, 8.14MW,
- 12 m dla terenów 7.7 MN/U, 8.3 MW, 8.4 MN/U, 8.15 MN/U,
- 15 m dla terenu 7.18 U,
- 18 m dla terenów 7.19 U(MN), 8.7 U(MN), 8.16 U(MN).
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej stronie
ulicy Filipiny Płaskowickiej (wersja projektu planu z września 2015 r.)

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej
stronie ulicy Filipiny Płaskowickiej obejmuje tereny położone na północny-wschód od
obszaru objętego opracowaniem. Granice tego planu wyznaczają (orientacyjnie): od północy
granica terenu rekreacyjnego, granica terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, od
wschodu ulice S. Szolc-Rogozińskiego, M. Grzegorzewskiej, od południa ul. Filipiny
Płaskowickiej, od zachodu ul. Rotmistrza W. Pileckiego.
W najbliższym sąsiedztwie obszaru objętego opracowaniem znajdują się tereny usług
sportu i rekreacji US, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług
nieuciążliwych MW(U), drogi klasy głównej i terenu zieleni urządzonej na powierzchni oraz
drogi klasy ekspresowej – tunel POW KD-G/ZP<KD-S>.
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Dla powyższych terenów plan zawiera następujące ustalenia oraz zasady zabudowy
i zagospodarowania:
1) wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej:
- 20% dla terenu 1 US,
- 40 % dla terenów 22 MW(U) (dla obszarów nie oznaczonych na rysunku planu),
23 MW(U) (dla obszarów nie oznaczonych na rysunku planu),
- 70% dla terenów 22 MW(U) (dla obszarów oznaczonych na rysunku planu),
23 MW(U) (dla obszarów oznaczonych na rysunku planu), 1 KD-G/ZP<KD-S>;
2) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy:
- 1,0 dla terenu 22 MW(U),
- 1,1 dla terenu 23 MW(U)
- 3,3 dla terenu 1 US;
3) maksymalna wysokość zabudowy:
- 14 m dla terenów 22 MW(U), 23 MW(U),
- 16 m dla terenu 22 MW(U),
- 20 m dla terenu 1 US.
2.3 Programy i plany w zakresie ochrony środowiska

Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na terenie m.st.
Warszawy jest "Program ochrony środowiska dla miasta stołecznego Warszawy na lata
2017-2020 z perspektywą do 2023 r.” przyjęty uchwałą nr XXXVIII/973/2016 Rady m.st.
Warszawy z dnia 15 grudnia 2016 r. Główne cele sformułowane w tym programie, to:
 poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego,
 ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody,
 zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii.
Główne cele polityki zagospodarowania przestrzennego miasta w zakresie ochrony
środowiska i jego zasobów określono w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) 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.
Kierunkami
ochrony
środowiska
i
kształtowania
funkcji
przyrodniczych
w zagospodarowaniu przestrzennym są – zgodnie ze SUiKZP m.st. Warszawy:
 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.
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W celu ochrony środowiska i jego zasobów w planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w SUiKZP m.st. Warszawy określa się:
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.
System Przyrodniczy Warszawy został uwzględniony w projekcie planu - planowane
zagospodarowanie terenów z dominacją powierzchni biologicznie czynnych w formie
zachowania powierzchni naturalnej oraz pozostałe ustalenia planu spełniają warunki
zagospodarowania Systemu.
Ochronę powierzchni ziemi w obszarze planu zapewniono poprzez ustalenie w projekcie
planu minimalnych wskaźników powierzchni biologicznie czynnej (PBC).
W zakresie ochrony zasobów wodnych i ich jakości w projekcie planu uwzględnia się
zasady określone w SUiKZP m.st. Warszawy, ustalenia projektu planu zapewniają:
 warunki retencji wód (np. poprzez wprowadzenie nakazu odprowadzania czystych
wód opadowych i roztopowych do ziemi, w tym w oparciu o urządzenia
umożliwiające retencjonowanie tych wód a także poprzez zachowanie wysokiego
wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej),
 ochronę wód podziemnych poprzez: zakaz lokalizacji obiektów, których
oddziaływanie lub emitowanie zanieczyszczeń może negatywnie wpłynąć na stan
tych wód oraz nakazu podłączania wszystkich obiektów do miejskich sieci:
wodociągowej i kanalizacyjnej;
W zakresie ochrony przed zagrożeniami jako główne zagrożenia dla środowiska
Warszawy w SUiKZP m.st. Warszawy wskazuje się:
 hałas komunikacyjny,
 hałas lotniczy,
 zanieczyszczenia powietrza, przede wszystkim pyłem PM10 ze źródeł
komunikacyjnych,
 pola elektromagnetyczne,
 poważne awarie.
Ochrona przed hałasem komunikacyjnym odnosi się do minimalizowania wpływu terenów
komunikacji na tereny sąsiednie poprzez zastosowanie rozwiązań ograniczających
uciążliwość ulic. W projekcie planu ustala się nakaz realizacji nowej zabudowy
zlokalizowanej w pierwszej linii zabudowy od terenu drogi ekspresowej (1 KD-S) lub od
terenów dróg głównych (2 KD-G, 3 KD-G<KD-S>) w sposób uwzględniający potencjalne
zanieczyszczenia hałasem i drganiami, między innymi poprzez zastosowanie rozwiązań
konstrukcyjno-budowlanych (również w obiektach) ograniczających te zanieczyszczenia.
Ponadto przy przebudowie ulic należy stosować rozwiązania techniczne i przestrzenne
ograniczające powstawanie i rozprzestrzenianie się hałasu i drgań.
W zakresie ochrony powietrza w projekcie planu w sposób właściwy ustalono źródła
zaopatrzenia w ciepło, którymi mogą być sieć ciepłownicza lub urządzenia wykorzystujące
bezemisyjne, odnawialne źródła energii.
Ustalenia projektu planu spełniają zasady ochrony przed polami elektromagnetycznymi.
Zagrożenie poważnymi awariami nie dotyczy analizowanego terenu - na terenie objętym
planem nie ma i nie przewiduje się zakładów i instalacji stwarzających zagrożenie
wystąpienia poważną awarią przemysłową.
Zagrożenie powodziowe nie dotyczy analizowanego terenu.
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3. ISTNIEJĄCY
STAN
ZAGOSPODAROWANIA
W PRZYPADKU BRAKU MPZP

ORAZ

POTENCJALNE

ZMIANY

Obszar opracowania charakteryzuje zróżnicowana struktura funkcjonalna. Dominującą rolę
w obszarze pełni teren Centrum Handlowo Usługowego Ursynów. Obiekty wielofunkcyjne
Auchan i Obi wraz zapleczem technicznym, parkingami, drogami wewnętrznymi, obiektami
składowymi i obiektami obsługi samochodów zajmują łączną powierzchnię ok. 11,4 ha.
Tereny zlokalizowane we wschodniej części obszaru opracowania oraz na południe od
Centrum Handlowego (do granicy obszaru wyznaczonej przebiegiem bocznicy kolejowej dla
obsługi metra), o łącznej powierzchni ok. 18,2 ha, to obszary niezagospodarowane, pokryte
zielenią nieuporządkowaną (bez obiektów chronionych) i w dużej części stanowiące rezerwę
komunikacyjną pod budowę przedłużenia Południowej Obwodnicy Warszawy (trasa S2) oraz
węzła drogowego „Ursynów” z ulicami I. Gandhi i F. Płaskowickiej.
W rejonie ulicy Pileckiego oraz na terenach położonych ponad planowanym przebiegiem
trasy ekspresowej w tunelu przewidywana jest realizacja Parku Wyżyny (dotychczas na
niewielkim fragmencie w południowo wschodnim narożniku obszaru planu urządzono alejki
spacerowe). Tereny niezagospodarowane leżące po północnej stronie od ulicy Płaskowickiej
stanowią rezerwę komunikacyjną pod budowę drugiej jezdni ulicy.
Pod względem zasobów przyrodniczych teren planu nie przedstawia szczególnej wartości.
Występującą zieleń, zwaloryzowano jako zieleń o wartościach przyrodniczych
umiarkowanych, wyższą wartość uzyskała w kategoriach krajobrazowych.
Zieleń towarzyszy także obiektom usługowym. Jej wartość przyrodnicza również jest
niewielka natomiast krajobrazowa znacząca. Jest zadbana i uzupełniana.
Wschodnia część terenu to obszar otwarty niezagospodarowany z zielenią
nieuporządkowaną i dwoma pasami upraw rolnych.
Wewnątrz terenu do czasu rozpoczęcia budowy drogi ekspresowej występowały działki
z pustostanami, zdegradowanymi sadami, roślinnością ruderalną.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy tak zagospodarowanym
terenie nie spowoduje znaczących zmian w środowisku, zachodzi jednak obawa, że przy
realizacji zabudowy w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
może zostać pominięte w rozwiązaniach projektowych bliskie sąsiedztwo rezerwatu Las
Kabacki i wymóg zachowania powiązań przyrodniczych we wschodniej części obszaru planu.

4.

STAN ŚRODOWISKA
4.1 Położenie terenu w systemie powiązań przyrodniczych miasta

Analizowany teren, od strony południowo-wschodniej otaczają tereny otwarte
niezagospodarowane będące otuliną rezerwatu Las Kabacki oraz objęte ochroną w formie
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Kontynuacją tych terenów w obszarze
planu jest fragment niezagospodarowany, zajęty przez różne formy zieleni spontanicznej
i ruderalnej (częściowo przez tymczasową bazę budowy POW), stanowiący podstawowy
obszar w Systemie Przyrodniczym Warszawy.
4.2 Geomorfologia, ukształtowanie terenu, budowa geologiczna i warunki gruntowe

Obszar objęty opracowaniem położony w granicach Wysoczyzny Polodowcowej jest
przekształcony antropogeniczne bez śladów naturalnych form rzeźby terenu. Deniwelacje
wynoszące kilka metrów w południowo-wschodniej części obszaru są wynikiem działalności
człowieka (sztuczne wyrobiska i nasypy)
Pod względem geologicznym teren opracowania położony jest na północno-wschodnim
zboczu niecki brzeżnej (niecka warszawska). Forma ta utworzona została w osadach ery
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mezozoicznej i wypełniona wieloma warstwami osadów różnego wieku. Podłoże gruntowe do
głębokości 4,8-6,7 m budują grunty spoiste w stanie twardoplastycznym, jak i plastycznym.
Są to: gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwięzłe oraz piaski gliniaste z przewarstwieniami
glin piaszczystych, liczne są domieszki żwiru i kamieni, lokalnie piaski humusowe. W obrębie
warstwy gliniastej występują soczewki piasku. Poniżej na głębokości 6-12 m występują
średnio zagęszczone, przeważnie nawodnione piaski drobne i pylaste, lokalnie piaski grube.
4.3 Gleby

We wschodniej części analizowanego obszaru występują gleby gruntów ornych oraz
gruntów z zielenią niezagospodarowaną. Na działkach, na których prowadzona jest jeszcze
produkcja rolna występują gleby klasy IIIb i IVa. Są to gleby brunatne, zaliczone do
odpornych na degradację. Natomiast na terenach zieleni niezagospodarowanej występują
gleby klasy V i VI. Gleby te można zaliczyć do lekko kwaśnych o pH 6,0-6,7.
4.4 Wody podziemne

Na terenie opracowania występują dwa poziomy wód podziemnych. Pierwszy poziom
przypowierzchniowy jest nieciągły. Stanowią go wody występujące w przypowierzchniowych
przewarstwieniach piaszczystych zalegających na stropie kompleksu słaboprzepuszczalnych
glin morenowych oraz w spękaniach tych glin. Warstwy wodonośne tego poziomu
charakteryzują się na ogół małym wydatkiem i są słabo zasilane. Zwierciadło wody stabilizuje
się na głębokości kilku metrów, wykazuje okresowe wahania w zależności od opadów
atmosferycznych. Głębokość zwierciadła wody w stanach wysokich może być nawet na
poziomie 1,5 m ppt. w rejonie projektowanej ul. Gandhi. Kierunek spływu tych wód jest
trudny do określenia. Woda występuje także w soczewkach i w piaszczystych
przewarstwieniach śródglinowych (w rejonie węzła "Puławska" na głębokości 2,4-3,8 m).
Drugi, zasadniczy poziom wodonośny stanowią wody występujące w warstwach piasków
wodnolodowcowych, podglinowych. Są to warstwy o dużym wydatku i dobrze zasilane
w wodę. Ich spływ zaznacza się w kierunku Wisły. Zwierciadło wody stabilizuje się w stanach
wysokich na rzędnych poniżej 15 m nad „0” Wisły tj. na głębokości ok. 9 m ppt. w rejonie
węzła „Puławska”, a 17 m ppt. w rejonie wschodniego narożnika o terenu planu.
4.5 Wody powierzchniowe

W granicach terenu opracowania, wody powierzchniowe reprezentowane są przez Kanał
Grabowski - główny odbiornik wód opadowych nie tylko z terenu opracowania, ale również
dla Pasma Pyrskiego oraz Natolina Zachodniego i Ursynowa Zachodniego. Odprowadza on
wody do Potoku Służewieckiego. W przeszłości, kiedy teren opracowania i sąsiednie były
wykorzystywane rolniczo, pełnił funkcję kanału melioracyjnego. Na odcinku w granicach
opracowania kanał początkowo przebiega w kierunku północnym w układzie zamkniętym
(pod terenem utwardzonym składu materiałów budowlanych). Potem płynie jako otwarty
w kierunku wschód-zachód, wzdłuż drogi technicznej, pomiędzy zabudową mieszkaniową
jednorodzinną a obiektami usługowymi. Następnie skręca na północ, wzdłuż krawędzi
parkingu, żeby ponownie przyjąć kierunek zachodni.
4.6 Warunki klimatyczne

Zgodnie z podziałem Polski na regiony klimatyczne, teren opracowania położony jest
w Środkowomazowieckim regionie klimatycznym (XVIII), charakteryzującym się bardzo małą
zmiennością częstości występowania poszczególnych typów pogody. Fragment położony
przy zachodniej granicy opracowania zaliczany jest do "Warszawskiej wyspy ciepła"
o temperaturze wyższej o 0,2°C w porównaniu z terenami peryferyjnymi miasta, chociaż
struktura użytkowania na to nie wskazuje.
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4.7 Szata roślinna i świat zwierzęcy

Fauna samego analizowanego terenu jest dość uboga - typowa dla terenów
zurbanizowanych. Obserwowano następujące gatunki ptaków: sroka, wrona siwa, kawka,
mazurek, wróbel, szpak, bogatka, sikora modra. Natomiast na tereny otwarte i półotwarte,
głównie we wschodniej części opisywanego obszaru mogą zalatywać gatunki ptaków
zasiedlające położony w pobliżu rezerwat Las Kabacki. Na większości terenu fauna
bezkręgowców również jest typowa dla obszarów zurbanizowanych, w tym różnych typów
zabudowy, środowisk ruderalnych, zieleni w ogrodach i zieleni przydrożnej. Z chronionych
gatunków bezkręgowców mogą tu występować chrząszcze z rodziny biegaczowatych
i niektóre motyle.
4.8 Ochrona prawna

W granicach obszaru opracowania nie występują żadne obszary i obiekty podlegające
ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.).
Natomiast fragment południowej granicy opracowania biegnie wzdłuż granicy
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
W odległości około 120 m, w kierunku południowym od wschodnich fragmentów terenu
planu, znajduje się rezerwat przyrody Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego.
Tereny położone pomiędzy rezerwatem a obszarem planu są niezagospodarowane,
pokryte roślinnością ruderalną z grupami kilkunastoletnich drzew, wśród których przeważają
topole, klony i dęby.
Tereny te tworzą powiązanie przyrodnicze ze wschodnim, otwartym fragmentem obszaru
planu i wraz z nim znajdują się w granicach Systemu Przyrodniczego Warszawy, którego
zasięg wskazuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
m.st. Warszawy.
4.9 Zanieczyszczenia środowiska i uciążliwości.
Zanieczyszczenia powietrza

Poziom stężeń zanieczyszczeń na omawianym obszarze nie przekracza wartości
dopuszczalnych - zgodnie z danymi publikowanymi prze Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Warszawie. Wyniki pomiarów ze stacji przy ul. Wokalnej (lata 2017-1019)
wskazują, że w odniesieniu do normy średniorocznej najwyższe wartości osiąga stężenie
pyłu zawieszonego PM 2,5 (ok. 80%); pyłu zawieszonego PM 10 (ok. 79%) oraz dwutlenku
azotu (ok. 60%), których głównym źródłem jest spalanie paliw przez pojazdy samochodowe.
W Programie ochrony powietrza określono między innymi kierunki działań zmierzających
do przywracania poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i dwutlenku azotu
- w zakresie planowania przestrzennego wymagane jest uwzględnianie w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego sposobów zabudowy i zagospodarowania terenu
umożliwiających ograniczenie emisji pyłu zawieszonego PM10 i NO2 polegające na:
wprowadzaniu zieleni ochronnej i urządzonej oraz realizacji niekubaturowego
zagospodarowania przestrzeni publicznych miasta (place, skwery),
zachowaniu istniejących terenów zieleni i wolnych od zabudowy celem lepszego
przewietrzania miasta,
ustalaniu sposobu zaopatrzenia w ciepło z zakazem używania paliw stałych
w indywidualnych stałych źródłach ciepła w nowoplanowanej zabudowie,
preferowanie podłączania nowych obiektów do sieci ciepłowniczej w rejonach
objętych centralnym systemem ciepłowniczym,
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modernizowaniu układu komunikacyjnego celem przeniesienia ruchu poza ścisłe
centrum miasta,
reorganizacji układu komunikacyjnego oraz wprowadzeniu stref zamkniętych dla
ruchu samochodowego w ścisłym centrum miasta,
zapewnieniu obsługi transportem zbiorowym na etapie tworzenia planów
miejscowych i wydawania decyzji o warunkach zabudowy.
Hałas

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112) określa dla terenu analizy następujące
dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to
wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony
przed hałasem:
Dopuszczalne poziomy hałasu
Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A
w dB
Drogi i linie kolejowe

Rodzaj terenu

LDWN
przedział
czasu
odniesienia
równy
wszystkim
dobom
w roku

LN
przedział
czasu
odniesienia
równy
wszystkim
porom nocy

Starty, lądowania i przeloty
statków powietrznych
LDWN
przedział
czasu
odniesienia
równy
wszystkim
dobom
w roku

LN
przedział
czasu
odniesienia
równy
wszystkim
porom nocy

a) tereny zabudowy mieszkaniowej
2
jednorodzinnej
b) tereny zabudowy związanej ze stałym lub
czasowym pobytem dzieci i młodzieży
c) tereny domów opieki społecznej,
d) tereny szpitali w miastach

64

59

55

40

a) tereny zabudowy mieszkaniowej
3
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
b) tereny zabudowy zagrodowej,
c) tereny rekreacyjno - wypoczynkowe,
d) tereny mieszkaniowo - usługowe

68

59

60

45

Na terenie objętym opracowaniem jako tereny kwalifikujące się do ochrony akustycznej
występują wyłącznie tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.
Zagrożenie długookresowym hałasem komunikacyjnym można zanalizować na podstawie,
zamieszczonej na stronach internetowych Urzędu m.st. Warszawy, Mapy akustycznej
Warszawy z 2017 r. a w odniesieniu dobowym dla pory dziennej i nocnej w oparciu
o pomiary archiwalne wykonywane na potrzeby opracowywania inwestycji komunikacyjnych.
Z map hałasowych wynika, że największe zagrożenie hałasem komunikacyjnym występuje
wzdłuż głównych ulic (ul. F Płaskowickiej). Zagrożone są obiekty położone w pierwszej linii
zabudowy. Stąd przy lokalizacji funkcji wrażliwych na hałas należy kierować się warunkami
klimatu akustycznego w środowisku. Od strony ulicy należy lokalizować funkcje usługowe.
Na terenie opracowania występuje również hałas przemysłowy generowany przez obiekty
handlu wielkopowierzchniowego. Dotychczasowe analizy wykonane dla przedmiotowego
obszaru wykazały, że działalność tych obiektów nie jest uciążliwa pod względem poziomów
2
3

Tylko dla obiektów liniowych
Również dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla hałasu lotniczego
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hałasu. Przyjęte kryteria 50dB są nieznacznie przekroczone tylko na zapleczu hipermarketu
od strony północnej i wschodniej. Jest to wynikiem usytuowania parkingów technicznych i
ruchem samochodów dostawczych. W porze nocnej na emisję hałasu wpływają głównie
urządzenia instalacyjne zamontowane na dachach obiektów handlowych. Pomiary hałasu
wykonane na wysokości 1,5 m, 4,5 m oraz 6 m wskazują, że wartości hałasu nie
przekraczają 40dB. Generalnie negatywne oddziaływanie hałasu przemysłowego zamyka się
w granicach działek, w ramach których realizowana jest ta funkcja.
Teren opracowania położony jest w zasięgu oddziaływania lotniska Okęcie. Podczas
startów pojedynczych samolotów poziom słyszalnego dźwięku często dominuje nad innymi
rodzajami hałasu. W aspekcie długotrwałego oddziaływania hałasu należy stwierdzić, że
zachodnia część terenu opracowania jest w zasięgu hałasu LDWN na poziomie 45-50 dB co
mieści się w granicach dopuszczalnych poziomów długookresowego średniego poziomu
hałasu.
Przedmiotowy teren znajduje się w granicach obszaru ograniczonego użytkowania (poza
zasięgiem strefy Z1 i Z2), ustalonego Uchwałą Nr 76/11 Sejmiku Województwa
Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego
użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Na terenie planu
obowiązują wymagania techniczne dotyczące budynków objętych obszarem ograniczonego
użytkowania:
w nowoprojektowanych budynkach należy zapewnić odpowiednią izolacyjność ścian
zewnętrznych, okien i drzwi w ścianach zewnętrznych, dachów i stropodachów
- zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1186 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy;
w istniejących budynkach należy zastosować zabezpieczenia zapewniające właściwy
klimat akustyczny w pomieszczeniach - zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
Zanieczyszczenie wód podziemnych

Stan jakości wód podziemnych w granicach opracowania oceniono na podstawie danych
archiwalnych udostępnionych przez Państwowy Instytut Geologiczny. Są to parametry
hydrogeologiczne studni zlokalizowanej w Centrum Onkologii około 400 m na północ od
terenu opracowania. Z analiz wynika, że woda charakteryzowała się ponadnormatywną
zawartością żelaza i manganu w odniesieniu do wymogów wody przeznaczonej do picia
- wymaga uzdatnienia.
Natomiast archiwalne dane o jakości wód poziomu trzeciorzędowego, oligoceńskiego
wykazują podobne przekroczenia, jak w poziomie wyższym. Ten stan wód oligoceńskich
potwierdza się w ostatnich latach na Ursynowie, co spowodowało zamknięcie kilku studni.
Jakość wód powierzchniowych nie jest regularnie monitorowana. Kanał Grabowski może
przyjąć ścieki deszczowe w ilości 50 l/s w okresie pogody deszczowej, 206,8 m 3/d w okresie
bezopadowym, przy czym zrzut może odbywać się cyklicznie co 4 dni i nie może trwać dłużej
niż 2,5 h. Sporadyczne badania wykonywane były przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Warszawie. Badania wykazały, że wody Kanału są zanieczyszczone (BZT5,
zawiesina ogólna) już powyżej wylotu ścieków opadowych z terenu opracowania. Ogólnie
czystość wody w kanale odpowiada III klasie i jest wystarczająca. Na terenie Warszawy
monitoring wód podziemnych od 2002 roku realizowany jest w krajowej sieci obserwacyjnej
w ramach Państwowego Monitoringu i prowadzony przez Państwowy Instytut Geologiczny
w Warszawie.
Zanieczyszczanie gleb i ziemi

Analizując orientacyjną zawartość wybranych metali na opracowywanym obszarze na
podstawie map WIOŚ można stwierdzić, że tereny w granicach opracowania należą do gleb
w grupie A - są to tereny, na których poziomy stężeń nie przekraczają wartości
dopuszczalnych a wielkość ich występowania jest uważana za zawartość naturalną.
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Pola elektromagnetyczne

Na terenie opracowania nie występują linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia.
Zagrożenie powodziowe

Teren opracowania nie leży w granicach zagrożenia i ryzyka powodziowego.
4.10

Krajobraz i środowisko kulturowe

Krajobraz omawianego terenu pozbawiony jest cech naturalnych. Dominują tereny
zabudowane i zainwestowane, o całkowicie przekształconych elementach środowiska
i krajobrazu.
Na terenie nie występują obiekty objęte ochroną konserwatora zabytków, wpisane
w rejestr zabytków zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 z późn. zm.).
4.11

Diagnoza stanu i ocena zmian i zagrożeń środowiska

Teren opracowania pod względem zasobów przyrodniczych nie przedstawia szczególnej
wartości. Występującą zieleń, zwaloryzowano jako zieleń o wartościach przyrodniczych
umiarkowanych, wyższą wartość uzyskała w kategoriach krajobrazowych.
Duża część zieleni to zieleń towarzysząca obiektom usługowym. Podlega ona ciągłej
pielęgnacji oraz wymianie. Jej wartość przyrodnicza jest niewielka natomiast krajobrazowa
znacząca. Dobrze utrzymana zieleń występuje na terenach zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej położonej bezpośrednio na zachód od obszaru planu w rejonie ulic
Gruchacza oraz Ibiza.
Część obszaru planu położona na wschód od istniejących obiektów handlowych to tereny
niezagospodarowane, z zielenią nieuporządkowaną i dwoma pasami upraw rolnych.
Duża część tej zieleni została już usunięta w wyniku rozpoczętych plac budowlanych
planowanych inwestycji drogowych (druga jezdnia ul. Płaskowickiej we wschodniej części
opracowania, węzeł Ursynów Zachód, realizacja odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy,
w tym prowadzonego w tunelu ale realizowanego metodą odkrywkową).
5. PRZEDMIOT I ZAWARTOŚĆ PROJEKTU PLANU
5.1 Ogólna charakterystyka projektu planu

W ustaleniach projektu planu określono przeznaczenie poszczególnych terenów oraz
szczegółowe zasady ich zagospodarowania.
Zdefiniowano także pojęcia związane z ochroną i kształtowaniem środowiska - ilekroć
w planie jest mowa o:
o parku – należy przez to rozumieć teren zieleni urządzonej pełniący funkcje
publiczne, w myśl art. 6 pkt 9c) ustawy o gospodarce nieruchomościami, wraz ze
zlokalizowaną na nim infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową, ciągami
pieszymi, rowerowymi lub pieszo-rowerowymi, urządzeniami wodnymi,
urządzeniami infrastruktury technicznej oraz zabudową związaną z funkcją
terenu, dopuszczoną do realizacji na zasadach określonych w planie;
o powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć teren biologicznie
czynny w rozumieniu przepisów odrębnych;
o Systemie Przyrodniczym Warszawy – należy przez to rozumieć obszary
o różnych walorach przyrodniczo - krajobrazowych, wskazane do zachowania
i ochrony w Warszawie, wyznaczone w Studium uwarunkowań i kierunków

18

o

o

o

o

o

zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, przyjętym Uchwałą
Nr LXXXII/2746/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 10.10.2006 r., z późn. zm;
terenie – należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym
przeznaczeniu lub określonych zasadach zagospodarowania, wydzielony na
rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem cyfrowym
i literowym;
usługach – należy przez to rozumieć działalność, prowadzoną na terenie,
w obiektach wolnostojących lub w lokalach użytkowych wbudowanych w inne
obiekty, służącą zaspokajaniu potrzeb ludności bądź świadczoną na rzecz osób
prawnych, niezwiązaną z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami
przemysłowymi;
usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi, prowadzone
w obiektach, których oddziaływanie nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych
standardów jakości środowiska, określonych w przepisach odrębnych, poza
działką budowlaną, na której działalność jest prowadzona;
wielkopowierzchniowym obiekcie handlowym – należy przez to rozumieć budynek
lub zespół budynków wielofunkcyjnych, w których zlokalizowane są usługi,
w szczególności usługi z zakresu: handlu, z dopuszczeniem handlu
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, gastronomii, administracji, kultury,
sportu, turystyki, hotelarstwa, obrotu finansowego, ubezpieczeń, transportu,
łączności; wraz z towarzyszącymi parkingami, obiektami magazynowymi
i składowymi, obiektami obsługi komunikacji oraz obiektami infrastruktury
technicznej;
zieleni osłonowej – należy przez to rozumieć zieleń o wysokich zdolnościach
fitoremediacyjnych, w szczególności o wysokim stopniu akumulacji
komunikacyjnych zanieczyszczeń powietrza, ograniczającą jednocześnie
postrzeganie obiektów infrastruktury towarzyszącej drodze ekspresowej.

W projekcie planu ustala się następujące przeznaczenia dla poszczególnych terenów:
1) UC – wielkopowierzchniowe obiekty handlowe;
2) U – usługi;
3) KS(U) – obiekty technicznej obsługi motoryzacji z dopuszczeniem usług;
4) WS/Zu – wody powierzchniowe (Kanał Grabowski) oraz zieleń urządzona;
5) ZP(U) – park z dopuszczeniem usług;
6) ZP(U)<KD-S> – park z dopuszczeniem usług oraz droga ekspresowa
w tunelu;
7) IT<KD-S> – obiekty infrastruktury technicznej towarzyszące drodze ekspresowej
oraz droga ekspresowa w tunelu;
8) drogi publiczne, w tym:
a) KD-S – droga ekspresowa,
b) KD-G – droga główna,
c) KD-G<KD-S> – droga główna oraz droga ekspresowa w tunelu,
d) KD-D – drogi dojazdowe,
e) KD-D<KD-S> – droga dojazdowa oraz droga ekspresowa w tunelu,
f) KD-D/KM – droga dojazdowa oraz pętla autobusowa.
W projekcie planu określa się jako tereny inwestycji celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym:
1) tereny dróg publicznych: 1 KD-S, 3 KD-G<KD-S> w zakresie dotyczącym tunelu;
2) teren parku z dopuszczeniem usług oraz droga ekspresowa w tunelu:
8 ZP(U)<KD-S> w zakresie dotyczącym tunelu;
3) tereny obiektów infrastruktury technicznej towarzyszących drodze ekspresowej:
6 IT<KD-S> oraz 7 IT<KD-S>.

19

Natomiast jako tereny rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
określa się:
1) tereny dróg publicznych: 2 KD-G, 3 KD-G<KD-S>, 4 KD-D, 5 KD-D<KD-S>,
6 KD-D oraz 7 KD-D/KM;
2) tereny parków z dopuszczeniem usług: 5 ZP(U) oraz 9 ZP(U);
3) teren parku z dopuszczeniem usług oraz droga ekspresowa w tunelu: 8 ZP(U)<KD-S>;
4) teren wód powierzchniowych (Kanał Grabowski) oraz zieleni urządzonej: 2 WS/Zu
- w obszarze Kanału Grabowskiego.
Zgodnie z projektem planu dopuszcza się lokalizację wyłącznie usług nieuciążliwych;
lokalizowanie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 2000 m 2
dopuszcza się wyłącznie na terenie 1 UC, zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu
granicami terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej
2000 m2. Ponadto na całym obszarze planu zakazuje się lokalizowania: żłobków, obiektów
oświaty, domów opieki społecznej oraz szpitali.
W projekcie planu ustala się w § 6 zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) wskazuje się na rysunku planu granice Systemu Przyrodniczego Warszawy (SPW);
2) w zakresie ochrony i kształtowania zieleni:
a) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej,
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów oraz
z zastrzeżeniem lit. b,
b) w obszarze Systemu Przyrodniczego Warszawy, którego granice wskazano
na rysunku planu, do powierzchni biologicznie czynnej nie wlicza się sumy
powierzchni tarasów i stropodachów urządzonych jako stałe trawniki lub
kwietniki - ustalenie nie dotyczy fragmentu obszaru położonego nad
przebiegiem drogi ekspresowej w tunelu, którego zasięg wskazano na
rysunku planu,
c) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami WS/Zu, ZP(U) oraz
ZP(U)<KD-S> ustala się nakaz nasadzenia drzew i krzewów o wysokiej
tolerancji na zanieczyszczenia komunikacyjne, z uwzględnieniem § 5 ust. 1
pkt 6, przy spełnieniu wymogów technicznych oraz wymogów
bezpieczeństwa ludzi i mienia określonych w przepisach odrębnych,
d) dla terenów 1 UC, 3 KS(U) oraz 4 U ustala się nakaz uzupełnienia oraz
wprowadzenia zieleni towarzyszącej w otoczeniu obiektów budowlanych oraz
wzdłuż ciągów komunikacji pieszej, przy spełnieniu wymogów technicznych
oraz wymogów bezpieczeństwa ludzi i mienia określonych w przepisach
odrębnych,
e) dla terenów dróg publicznych:
- nakazuje się uzupełnienie lub nasadzenie rzędów drzew - zgodnie
z rysunkiem planu oraz zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 7,
- dopuszcza się realizację rzędów drzew lub pojedynczych drzew poza
wyznaczonymi rejonami lokalizacji rzędu drzew, przy spełnieniu
wymogów technicznych oraz wymogów bezpieczeństwa ludzi i mienia
określonych w przepisach odrębnych,
- nakazuje się wprowadzenie pasów zieleni niskiej, w szczególności:
żywopłotów, grup krzewów, bylin wzdłuż jezdni w terenie 2 KD-G
i 3 KD-G<KD-S>,
- dopuszcza się realizację pasów zieleni niskiej w terenach pozostałych
dróg publicznych;
- przy zagospodarowaniu terenów dróg zielenią urządzoną nakazuje się
zastosowanie gatunków roślin o wysokiej tolerancji na zanieczyszczenia
komunikacyjne,
f) ustala się zachowanie cennych drzew, wskazanych na rysunku planu, przy
czym, na warunkach określonych w przepisach odrębnych:
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dopuszcza się ich wycinkę ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa
ludzi i mienia,
- dopuszcza się wycinkę drzew zamierających lub obumarłych,
- nakazuje się nasadzenie drzew nowych w miejsce drzew zamierających
lub obumarłych,
g) ustala się, że realizacja zagospodarowania, w tym elementów budynków
wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 8 lit. a i b nie może powodować pogorszenia
warunków wegetacji drzew przeznaczonych w planie do zachowania;
w zakresie ochrony wód powierzchniowych:
a) nakazuje się zachowanie Kanału Grabowskiego wskazanego na rysunku
planu, położonego w granicach terenu 2 WS/Zu, z zastrzeżeniem lit. b,
b) dopuszcza się przekrycie Kanału Grabowskiego wyłącznie w przypadku gdy
stanowi to element realizacji ciągu pieszego bądź ciągu pieszo-rowerowego,
c) zakazuje się dokonywania zmian stosunków wodnych, z zastrzeżeniem lit. d,
d) dopuszcza się zmiany stanu wody na gruntach, na warunkach określonych
w przepisach odrębnych z zakresu prawa wodnego,
e) nakazuje się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zgodnie
z zasadami określonymi w § 12 ust. 4;
w zakresie ochrony wód podziemnych:
a) zakazuje się lokalizowania obiektów, których oddziaływanie lub emitowanie
zanieczyszczeń może negatywnie wpłynąć na stan jakości tych wód,
b) nakazuje się podłączenie wszystkich budynków do sieci wodociągowej i sieci
kanalizacji, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;
w zakresie ochrony przed hałasem ustala się:
a) kwalifikację terenów określającą dopuszczalne poziomy hałasu w rozumieniu
przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z którą tereny
oznaczone na rysunku planu symbolami ZP(U) oraz ZP(U)<KD-S> należy
traktować jako tereny rekreacyjno - wypoczynkowe,
b) na terenach dróg publicznych nakaz stosowania rozwiązań technicznych
i architektonicznych, zapewniających standardy akustyczne, o których mowa
w lit. a, z uwzględnieniem § 5 ust. 1 pkt 12;
c) nakaz realizacji nowej zabudowy zlokalizowanej w pierwszej linii zabudowy
od terenu 1 KD-S, 2 KD-G lub 3 KD-G<KD-S> w sposób uwzględniający
potencjalne zanieczyszczenia hałasem i drganiami, między innymi poprzez
zastosowanie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych ograniczających te
zanieczyszczenia,
d) przy przebudowie ulic należy stosować rozwiązania techniczne
i przestrzenne ograniczające powstawanie i rozprzestrzenianie się hałasu
i drgań;
w zakresie ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza nakazuję się:
a) wyposażenie wyrzutni spalin, której lokalizację wskazano na rysunku planu,
na terenie 7 IT<KD-S>, w niezbędne urządzenia ochrony środowiska, na
warunkach określonych w przepisach odrębnych;
b) zaopatrzenie obiektów budowlanych w ciepło zgodnie z zasadami
określonymi w § 12 ust. 5;
oddziaływanie na środowisko poszczególnych przedsięwzięć w zakresie emisji
substancji i energii do środowiska nie może ograniczać użytkowania terenów
sąsiednich, zgodnie z ustalonym dla nich przeznaczeniem terenu,
zakazuje się lokalizowania zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub
zdrowia ludzi, a w szczególności zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku
wystąpienia poważnych awarii przemysłowych;
zakazuje się przetwarzania lub magazynowania odpadów z wyłączeniem
wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę.
-

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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6. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
6.1.

ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY

Głównym założeniem w ocenie projektu planu było przyjęcie pełnej realizacji ustaleń planu.
Zgodnie z ustaleniami projektu planu zakłada się zachowanie centrum handlowego oraz
jego rozbudowę na warunkach określonych w planie, m.in. przy realizacji tzw. zielonych
dachów oraz przy realizacji bezkolizyjnych wjazdów z ulicy Płaskowickiej na teren obiektu.
Ponadto w planie wyznacza się nowe tereny usług (z wyłączeniem żłobków, obiektów
oświaty, domów opieki społecznej oraz szpitali) a także przeznacza się większość terenów
dotychczas nieużytkowanych pod funkcję zieleni urządzonej.
Projekt planu wprowadza warunki do kształtowania i wyeksponowania powiązań
przyrodniczych obszaru planu z przyrodniczymi obszarami chronionymi położonymi
w jego sąsiedztwie - zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego m.st. Warszawy.
Szczególnym problemem planu jest uwzględnienie odpowiednich standardów
środowiskowych dla obszarów położonych w sąsiedztwie realizowanej trasy POW
tj.: planowanego Parku Wyżyny oraz istniejącej zabudowy mieszkaniowej (i innej o funkcjach
chronionych) położonej poza obszarem planu na północ od ulicy F. Płaskowickiej. Należy
jednak zaznaczyć, że trasa POW realizowana jest w oparciu o Zezwolenie na Realizację
Inwestycji Drogowej (decyzja Nr 521/II/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 grudnia
2017 r.) a środowiskowe warunki jej realizacji określone zostały przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (postanowienie WOOŚ.II.4200.10.2017.MW.6
z dnia 20 października 2017 r.) w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko.
Zapisy planu miejscowego muszą uwzględniać powyższe decyzje administracyjne.
6.2.

GŁÓWNE PROBLEMY ŚRODOWISKOWE.

Omawiany plan zagospodarowania przestrzennego sporządzany jest dla terenu,
w którym środowisko jest już przekształcone. Podstawowe uwarunkowania wynikają
z pełnionych przez obszar planu funkcji ochronnych w stosunku do obiektów przyrodniczych
znajdujących się w pobliżu (rezerwat Las Kabacki i jego otulina, Warszawski Obszar
Chronionego Krajobrazu). Jednocześnie to położenie stanowi o szczególnych walorach
krajobrazowych i atrakcyjności przyrodniczej omawianego terenu.
Podstawowe problemy dotyczą:
 zapewnienia warunków funkcjonalności Systemu Przyrodniczego Warszawy (funkcji
klimatycznej oraz funkcji przyrodniczej) oraz warunków ochrony przyrody
wynikających z położenia w sąsiedztwie obiektów chronionych,
 zachowania w obecnym zagospodarowaniu terenu wód powierzchniowych (Kanał
Grabowski) m.in. poprzez utrzymanie oraz pielęgnowanie roślinności niskiej,
 maksymalnej ochrony zabudowy na terenach sąsiadujących z Południową
Obwodnicą Warszawy.
Znaczącym problemem środowiskowym ale i społecznym jest rozpoczęta budowa
Południowej Obwodnicy Warszawy (POW) - dla przedmiotowego przedsięwzięcia na
wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Warszawa (GDDKiA)
z dnia 20 grudnia 2006 r. przeprowadzone zostało przez Wojewodę Mazowieckiego a od
dnia 15 listopada 2008 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postępowanie
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w ramach którego konieczne było
przedłożenie przez Inwestora „Aktualizacji raportu o oddziaływaniu na środowisko”
(ostateczna wersja z aneksem przedłożona została w dniu 6.10.2010 r.). Dla wariantu
proponowanego przez Inwestora tj. m. in. „z drogą w tunelu zamkniętym od km 0+800 do km
3+455” Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 29 kwietnia 2011 r. wydał decyzję
o uwarunkowaniach środowiskowych, którą 2 grudnia 2011 r. Generalny Dyrektor Ochrony
Środowiska utrzymał w mocy jednocześnie zmieniając decyzje w niezbędnym zakresie
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w tym poprzez orzeczenie, iż „w tunelu zlokalizowanym na odcinku trasy od km 0+800 do km
3+455 zastosować wentylację mechaniczną poprzeczną z usuwaniem spalin na zewnątrz
poprzez wyrzutnie zlokalizowane przy portalach tunelu”. Decyzja o uwarunkowaniach
środowiskowych stała się prawomocna wyrokiem NSA z dnia 2 lutego 2014 r. co pozwoliło
Inwestorowi uzyskiwać kolejne dokumenty niezbędne do rozpoczęcia budowy - m.in.
Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej (ZRID). Należy jednak zaznaczyć, że
w Projekcie Drogowym zmianie uległy m.in. rozwiązania węzła „Ursynów Zachód” oraz
położenie zachodniego portal tunelu - początek tunelu przesunięty został o ok. 250 m
w kierunku wschodnim. Zgodnie z decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych „wszelkie
zmiany w projekcie budowlanym w stosunku do obecnych założeń muszą być poddane
ocenie oddziaływania na środowisko” - ponowna ocena oddziaływania przeprowadzona
została na etapie uzyskiwania decyzji ZRID w 2017 r. Ocena ta miała na celu
doprecyzowanie warunków zapisanych w decyzji o warunkach środowiskowych oraz
określenia dodatkowych warunków wynikających z analizy raportu o oddziaływaniu na
środowisko. W wydanych rozstrzygnięciach oraz postanowieniach uzgadniających warunki
realizacji inwestycji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie określił
działania, które muszą zostać podjęte zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji drogi
aby zapobiec lub ograniczyć występowanie negatywnych oddziaływań na środowisko, w tym
na życie i zdrowie ludzi.
Ponowna ocena oddziaływania na środowisko miała również określić przede wszystkim
oddziaływanie trasy w rejonie wjazdu do tunelu, który został w projekcie budowlanym
przesunięty na wschód o około 250 m, co wywołało protesty okolicznych mieszkańców.
Z załączonych do dokumentacji składającej się na procedurę oceny oddziaływania na
środowisko, obliczeń rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu wynika, iż na etapie
eksploatacji inwestycji dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu będą dotrzymane.
W celu porównania charakteru i wielkości prognozowanych oddziaływań zidentyfikowanych
i opisanych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko z rzeczywistymi oddziaływaniami (na
etapie eksploatacji inwestycji), jak również w celu oceny skuteczności przyjętych rozwiązań
minimalizujących wpływ inwestycji na stan i jakość powietrza w jej rejonie, nałożono na
inwestora obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej. Zostanie ona przeprowadzona
w ciągu 12 miesięcy od dnia oddania instalacji do użytkowania. W ramach analizy
porealizacyjnej inwestor będzie zobowiązany do wykonania rocznego, całodobowego
pomiaru zanieczyszczeń na wyrzutniach z tunelu w zakresie takich substancji, jak: dwutlenek
azotu, benzen, pył PM10, pył PM2.5 oraz pomiaru dwutlenku azotu i benzenu w 2 punktach
pomiarowych zlokalizowanych w okolicach portali tj. wjazdu i wyjazdu z tunelu.
W rozstrzygnięciu zawarty został także warunek wskazujący na konieczność
zarezerwowania w obiektach wentylatorni miejsca na ewentualny montaż urządzeń
oczyszczających powietrze z wyrzutni, przed wyemitowaniem ich do atmosfery,
w przypadku gdyby przeprowadzone badania wskazały na taką konieczność.
6.3.

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W WYNIKU
REALIZACJI PLANU

ODDZIAŁYWANIA ZNACZĄCE

Do oddziaływań znaczących zaliczono w niniejszej prognozie te oddziaływania, które
prowadzą do przekroczenia standardów, norm określonych w przepisach odrębnych
dotyczących stanu środowiska oraz oddziaływania na obiekty przyrodnicze prowadzące do
jego degradacji.
ODDZIAŁYWANIE NA LUDZI

W przypadku omawianego projektu planu pod pojęciem „oddziaływania na ludzi” należy
rozumieć przede wszystkim:
oddziaływanie na warunki zamieszkania w zabudowie w sąsiedztwie obszaru
objętego planem,
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oddziaływanie na warunki wypoczynku i rekreacji,
bezpieczeństwo ekologiczne.
Oddziaływania na ludzi, zarówno negatywne, jak i pozytywne mogą mieć charakter
pośredni, długoterminowy, stały, bądź awaryjny.
ODDZIAŁYWANIE NA WARUNKI ZAMIESZKANIA

W projekcie planu wprowadza się zapisy dotyczące minimalizowania i ograniczenia
emitowanych potencjalnych uciążliwości związanych z projektowanym zagospodarowaniem.
ODDZIAŁYWANIE NA WARUNKI WYPOCZYNKU I REKREACJI
Obecnie niezagospodarowane obszary w południowo-wschodniej części obszaru planu,
przeznacza się w projekcie planu pod funkcje zieleni urządzonej z urządzeniami
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Tereny te łączą się z otwartymi obszarami położonymi
poza granicami planu na przedpolu Rezerwatu Przyrody Las Kabacki.
BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE
Zgodnie z ustaleniami projektu planu w obszarze opracowania nie przewiduje się
lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii typu
chemicznego, technicznego bądź pożarowego. Rodzaj projektowanego zainwestowania nie
generuje szczególnych warunków do wystąpienia ww. zagrożeń.
Ryzyko wystąpienia poważnych awarii na omawianym obszarze można odnieść jedynie do
drogi ekspresowej i dotyczy skutków potencjalnej katastrofy z udziałem substancji
niebezpiecznych, które wskutek nieprzewidzianych zdarzeń mogą dostać się w sposób
niekontrolowany do środowiska. Substancje takie pochodzą głównie z przewożonych
ładunków, w mniejszym stopniu z układów technologicznych samych pojazdów (paliwa, oleje
itp.). Sytuacji takiej nie można wykluczyć również w omawianym terenie.
PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE
Nie prognozuje się zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym. Teren objęty
opracowaniem zaopatrywany jest w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej
średniego i niskiego napięcia, zasilanej ze stacji 110/15 kV położonej poza obszarem planu.
6.4.

WPŁYW USTALEŃ PLANU NA OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE ODRĘBNYM
STATUSEM PRAWNYM

CHRONIONE PRAWEM OBSZARY NATURA 2000
Obszar specjalnej ochrony ptaków „Dolina Środkowej Wisły” znajduje się w znacznym
oddaleniu (ok. 10 km) od terenu objętego planem i nie ma bezpośrednich związków
przyrodniczych z terenem objętym planem, które miałyby wpływ na ostoje i szlaki migracji
ptaków związane z Wisłą. Ustalenia planu nie będą miały wpływu na przedmiot ochrony dla
których powołano w/w Obszar. Brak powiązań przyrodniczych i funkcjonalnych.
REZERWAT PRZYRODY "LAS KABACKI IM. STEFANA STARZYŃSKIEGO"
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu projektowane w ustaleniach planu nie
mają znaczącego wpływu na funkcjonowanie i zasoby przyrodnicze rezerwatu przyrody Las
Kabacki. Rezerwat od obszaru planu oddzielają tereny istniejącej zabudowy jednorodzinnej
oraz tereny niezagospodarowane, biologicznie czynne stanowiące łącznik z projektowaną
w planie zielenią parkową. Zagospodarowanie tego fragmentu o charakterze ekstensywnym
z dużym udziałem zieleni nie będzie miało negatywnego wpływu na funkcjonowanie
rezerwatu. Ponadto charakter zabudowy oraz ustalone w projekcie planu zasady ochrony
środowiska m.in. w zakresie ochrony wód podziemnych, ochrony powietrza i ochrony przed
hałasem a także zasady modernizacji i budowy systemów infrastruktury, zwłaszcza
w zakresie odprowadzania ścieków, odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz
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zbiórki, magazynowania i usuwania odpadów nie skutkują negatywnym oddziaływaniem na
zasoby przyrodnicze i strukturę krajobrazu rezerwatu.
Należy jednak zaznaczyć, że inwestycja polegająca na budowie drogi ekspresowej nie jest
decyzją planistyczną analizowanego dokumentu.
WARSZAWSKI OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Obszar planu graniczy z Warszawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu (WOChK). Nie
przewiduje się, że realizacja zagospodarowania w oparciu o ustalenia zawarte w projekcie
planu oddziaływać będzie na Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu - nie przewiduje
się zmian stosunków wodnych, znaczącego wzrostu zanieczyszczenia powietrza oraz
lokalizacji inwestycji uciążliwych mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Prognozowane zanieczyszczenia związane z eksploatacją trasy POW nie przekraczają
dopuszczalnych norm (zgodnie z wynikami raportów sporządzanych w ramach oceny
oddziaływania trasy na środowisko). W związku z realizacją ustaleń planu charakter
krajobrazu kulturowego również nie zostanie zakłócony.
POMNIKI PRZYRODY
W obszarze planu nie występują pomniki przyrody.
INNE OBIEKTY CHRONIONE
Na terenie planu nie stwierdzono występowania gatunków zwierząt, roślin i grzybów
wymienionych w odpowiednich Rozporządzeniach Ministra Środowiska: w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2016 r. poz. 2183), w sprawie ochrony gatunkowej roślin
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1409) oraz w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. z 2014 r.
poz. 1408).
Na terenie planu nie zidentyfikowano siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie,
określonych w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także
kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary
Natura 2000 (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1713).
6.5.

WPŁYW
USTALEŃ
PLANU
PRZYRODNICZEGO WARSZAWY

NA

FUNKCJONOWANIE

SYSTEMU

Południowo-wschodni fragment obszaru planu znajduje się w Systemie Przyrodniczym
Warszawy (SPW).
W projekcie planu utrzymuje się na terenie SPW funkcję przyrodniczą poprzez
przeznaczenie obszaru pod zieleń urządzoną z infrastrukturą rekreacyjno wypoczynkową
z zachowaniem minimum 70% powierzchni biologicznie czynnej.
W/w ustalenia w pełni zapewniają funkcjonowanie systemu w obszarze planu oraz
w jego sąsiedztwie.
Zgodnie z ustaleniami SUiKZP m.st. Warszawy przeznaczeniem podstawowym jednostki
terenowej ZP(U) jest zieleń urządzona z usługami sportu, rekreacji i kultury z warunkiem
utrzymania 70% powierzchni biologicznie czynnej.
6.6.

ODDZIAŁYWANIE NA ROŚLINNOŚĆ

Szata roślinna w obrębie przewidywanych inwestycji jest reprezentowana przez
powierzchnie ruderalne, nieużytki, zadrzewienia i zakrzaczenia, skupiska zadrzewień
towarzyszące zabudowie, rozproszone zadrzewienia, roślinność kultywowaną w formie
zieleni ozdobnej towarzyszącej usługom. Ustalenia projektu planu stwarzają warunki dla
ochrony istniejących zieleni - wskazuje się cenne drzewa do zachowania, wyznacza rejony
lokalizacji rzędów drzew oraz ustala minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej
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dla każdej działki. Na terenach Systemu Przyrodniczego Warszawy wskaźnik ten jest zgodny
z ustaleniami SUiKZP m.st. Warszawy.
Ponadto stosując się do zasady utrzymania powiązań przyrodniczych wzdłuż ulic oraz
ograniczenia niekorzystnego oddziaływania ruchu kołowego na przyległe tereny zabudowy
plan ustala uzupełnianie i realizację ciągów zieleni wysokiej - zgodnie z wyznaczonymi na
rysunku planu rejonami lokalizacji rzędu drzew (m.in. w drogach).
Na części terenu w miejscach niezabudowanych a przekształcanych nastąpi całkowita
zmiana charakteru roślinności, z zanikiem powierzchni ruderalnych na rzecz
nowopowstałych fragmentów zieleni o charakterze zieleni kultywowanej.
Nie prognozuje się przekształceń stosunków wodnych a zatem nie prognozuje się
znaczącego wpływu na warunki siedliskowe.

Rysunek 2. Wydzielone w planie tereny parku: 5ZP(U), 8ZP(U)<KD-S> i 9ZP(U)

6.7.

ODDZIAŁYWANIE NA RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ

Analizując miejscowe uwarunkowania przyrodnicze prognozowane oddziaływanie będzie
minimalne ponieważ:
obszar planu to teren przekształcony antropogenicznie z roślinnością zróżnicowaną
gatunkowo i wiekowo bez cech naturalności
brak obecności siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt chronionych
w ramach Dyrektywy Siedliskowej. Nie stwierdzono również gatunków roślin
zagrożonych.
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6.8.

ODDZIAŁYWANIE NA ZWIERZĘTA

Istotnymi dla świata zwierzęcego w obszarze planu są tereny położone w sąsiedztwie
WOCH, który z kolei graniczy z rezerwatem przyrody Las Kabacki. O ich wartości decyduje
przede wszystkim powiązanie przyrodnicze tych terenów.
Na obrzeżach rezerwatu pojawia się tchórz, kuna leśna, łasica. Występują też inne gatunki
ssaków: wiewiórka, darniówka, nornik zwyczajny, nornica ruda, badylarka, jeż, kret i ryjówki.
Według pracy „Ptaki Warszawy” na terenie lasów rezerwatu występuje około 30 gatunków
ptaków lęgowych.
Brak jest informacji o występowaniu na tym terenie płazów i gadów. Fauna bezkręgowców
nie jest na analizowanym terenie rozpoznana.
Projektowane przekształcenia terenów obecnie otwartych nie będą na tyle intensywne by
znacząco oddziaływać na ten element środowiska.
Na pozostałym terenie zdecydowanie przeważają obszary silnie przekształcone,
zabudowane, na których nie stwierdzono stałego występowania fauny. Nie prognozuje się
znaczącego wpływu ustaleń planu na świat zwierzęcy.
6.9.

ODODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO WODNE

Wpływ ustaleń planu na wody powierzchniowe

Na terenie planu naturalne wody powierzchniowe nie występują.
Niewielki fragment Kanału Grabowskiego znajduje się w południowo-zachodniej części
terenu opracowania. Jest to prawie na całym przebiegu odkryty rów odwaniający. Plan
zachowuje przebieg rowu, dopuszczając jego przekrycie wyłącznie w przypadku gdy stanowi
to element realizacji ciągu pieszego bądź ciągu pieszo-rowerowego. Plan utrzymuje
i porządkuje tereny zieleni wzdłuż kanału.

Rysunek 3. wydzielony w planie teren zieleni wzdłuż Rowu Grabowskiego
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Wpływ ustaleń planu na wody gruntowe

Teren charakteryzuje się nieciągłym zwierciadłem wód gruntowych. Stanowią go wody
występujące w przypowierzchniowych przewarstwieniach piaszczystych zalegających na
stropie kompleksu słaboprzepuszczalnych glin morenowych oraz w spękaniach tych glin. Na
przeważającym obszarze zwierciadło wody gruntowej utrzymuje się przy stanach wysokich
w przedziałach 1,0 - 2,5 m ppt.). Stany te uzależnione są od warunków atmosferycznych.
Pierwszy poziom wody gruntowej zasilany jest poprzez opady atmosferyczne. Zasobność
jego i głębokość weryfikują opady deszczu i śniegu.
Zabudowa terenu, a zwłaszcza uzbrojenie terenu, budowa kanalizacji, dynamizuje
obniżenia zwierciadła wody gruntowej. Zakres tego zjawiska uzależniony będzie od
głębokości podpiwniczeń, oraz od głębokości posadowienia przewodów kanalizacyjnych
i przepompowni. W przypadku tego terenu będzie to zjawisko krótkotrwałe i odwracalne
Zasadniczy wpływ na poziom wód gruntowych będzie miała wielkość powierzchni
infiltrujących oraz warunki pogodowe.
Ze względu na zaleganie w podłożu gruntów przepuszczalnych, wody te są podatne na
potencjalne zanieczyszczenia.
Skanalizowanie terenów przewidzianych w projekcie planu pod zainwestowanie będzie
wpływało korzystnie na stan czystości wód podziemnych.
Gospodarka wodno-ściekowa. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych

Obszar opracowania jest objęty miejską siecią wodociągową. Na terenie tym nie istnieją
lokalne zbiorcze ujęcia wody.
W projekcie planu ustala się odprowadzanie ścieków bytowych do sieci kanalizacyjnej
poprzez istniejące i projektowane kanały sieci kanalizacji sanitarnej.
Podstawowe uwarunkowania i zagrożenia wynikają z charakteru środowiska wodnogruntowego omawianego terenu. Stosunkowo jeszcze duża powierzchnia terenów
niezabudowanych sprzyja przedostawaniu się wód opadowych w głąb i podnoszenie
poziomu wód gruntowych Przypowierzchniowe wody występują tu płytko, ta warstwa
wodonośna charakteryzuje się małą miąższością. Ww. wody przypowierzchniowe
prawdopodobnie nie mają połączenia hydraulicznego z głównym użytkowym
czwartorzędowym poziomem wodonośnym, zalegającym pod warstwą gruntów
nieprzepuszczalnych.
Przy takich założeniach nie przewiduje się zanieczyszczeń wód otwartych, gruntowych, ani
gruntu, powodowanych realizacją ustaleń planu.
Ustala również, że wody opadowe i roztopowe będą zagospodarowywane w miejscu ich
powstawania, poprzez odprowadzanie do ziemi na własny teren nieutwardzony lub
wykorzystanie w obiegu zamkniętym
Natomiast warunkiem odprowadzania do ziemi wód opadowych i roztopowych
z powierzchni utwardzonych terenów komunikacji – jezdni i parkingów będzie uprzednie
podczyszczenie tych wód przy pomocy odpowiednich systemów podczyszczających, na
warunkach określonych w przepisach odrębnych.
6.10. ODDZIAŁYWANIE NA POWIETRZE

Poziom stężeń zanieczyszczeń na omawianym obszarze nie przekracza wartości
dopuszczalnych. Wyniki pomiarów ze stacji przy ul. Wokalnej (lata 2017-1019)
wskazują, że w odniesieniu do normy średniorocznej najwyższe wartości osiąga stężenie
pyłu zawieszonego PM 2,5 (ok. 80%); pyłu zawieszonego PM 10 (ok. 79%) oraz dwutlenku
azotu (ok. 60%), których głównym źródłem jest spalanie paliw przez pojazdy samochodowe.
Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 96/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. przyjął
zaktualizowany program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska, w której
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został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 i dwutlenku azotu
w powietrzu, natomiast Uchwałą Nr 97/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. przyjął zaktualizowany
program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska, w której został przekroczony
poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5.
Pyły zawieszone (PM10 i PM2,5) pochodzą głównie ze źródeł:
powierzchniowych związanych ze zużyciem paliw na cele grzewcze i bytowe;
liniowych związanych z ruchem samochodowym (w tym wtórny unos pyłu);
technologicznych;
energetycznego spalania paliw w scentralizowanych systemach grzewczych.
Dwutlenek azotu pochodzi ze źródeł:
liniowych związanych z ruchem samochodowym;
powierzchniowych związanych ze zużyciem paliw na cele grzewcze i bytowe;
energetycznego spalania paliw w scentralizowanych systemach grzewczych;
technologicznych.
W wymienionych powyżej Uchwałach Sejmiku Wojewódzkiego (programy ochrony
powietrza dla strefy aglomeracja warszawska) określono między innymi wytyczne dotyczące
ograniczania emisji pyłów zawieszonych oraz dwutlenku azotu.
Plan ustala ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza poprzez zakaz lokalizacji
obiektów mogących niekorzystnie wpływać na jakość powietrza, a ponadto dopuszcza
zaopatrzenie w ciepło obiektów budowlanych na obszarze objętym planem z indywidualnych
urządzeń zasilanych z miejskiej sieci gazowej lub z sieci ciepłowniczej, dopuszcza
wykorzystanie ciepła wytwarzanego w odnawialnych źródłach energii lub w urządzeniach
kogeneracyjnych.
Powyższe ustalenia są zgodne z kierunkami działań w dziedzinie ograniczenia emisji
powierzchniowej (niskiej rozproszonej emisji komunalno-bytowej) przyjętymi Programem.
W zakresie emisji zanieczyszczeń skala oddziaływań realizacji planu na powietrze nie
będzie znacząca. Nie przewiduje się, aby realizacja ustaleń planu (zabudowy) spowodowała
duży wzrost zanieczyszczeń.
Ocena oddziaływania trasy POW na stan higieny atmosfery na etapie planu jest trudna do
zdiagnozowania. W raportach opracowanych na przestrzeni kilku lat, w ramach oceny
oddziaływania trasy na środowisko, nie wykazuje się przekroczeń dopuszczalnych
średniorocznych norm w tym zakresie. Natomiast problem ten budzi duże emocje wśród
mieszkańców Ursynowa.
W trakcie postępowania z zakresu ponownej oceny oddziaływania na środowisko wpłynęło
wiele uwag ze strony mieszkańców dotyczących zmian w projekcie drogowym (przesuniecie
wjazdu do tunelu oraz lokalizacja wyrzutni spalin z tunelu).
6.11. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO GRUNTOWE, POWIERZCHNIĘ ZIEMI,
GLEBĘ, KOPALINY

Na obszarze objętym planem brak szczególnych elementów rzeźby naturalnej. Teren jest
płaski, nie wymaga niwelacji pod zabudowę.
Przekształcenia środowiska gruntowego i powierzchni ziemi będą następować w wyniku
prac ziemnych związanych z zabudową terenu, przy wykopach fundamentowych, pod
infrastrukturę ewentualnie przy podsypaniu terenu pod budynki wynoszone ponad poziom
terenu. Przekształcenia te nie będą w istotny sposób naruszać charakteru rzeźby naturalnej.
Gleby użytkowe na terenie planu występują w rejonie południowo-wschodnim. Nieuchronną
konsekwencją przeznaczenia terenów pod tereny zieleni urządzonej z infrastrukturą będą
również przekształcenia gleb. Przy zachowaniu nakazanych ustaleniami planu, minimalnych
procentów powierzchni biologicznie czynnej można szacować, że ok. 60% powierzchni planu
ma szansę pozostać powierzchniami biologicznie czynnymi. Można więc założyć, że
w wyniku realizacji ustaleń planu nastąpi ubytek powierzchni biologicznie czynnej w stosunku
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do stanu istniejącego do ok. 30 % w odniesieniu do całej powierzchni terenu.
W obrębie terenu objętego planem, ani w jego sąsiedztwie, nie
udokumentowane złoża kopalin.

występują

6.12. ODDZIAŁYWANIE NA KRAJOBRAZ

Analizowany teren charakteryzuje się jednoznacznym podziałem na dwie jednostki
krajobrazowe:
Tereny zabudowane – zachodnia część obszaru planu,
Tereny otwarte – wschodnia i południowa część terenu planu.
Tereny zabudowane charakteryzują się całkowicie zantropogenizowanym krajobrazem
zabudowy usługowej.
Całkowicie odmienny charakter mają tereny otwarte. Jest to fragment większego
kompleksu o cechach naturalnych, jednoznacznie wydzielony poprzez otaczające ulice.
Ustalenia planu nie wprowadzają znaczących zmian ingerujących w ukształtowany
krajobraz.
6.13. ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT LOKALNY I TOPOKLIMAT ORAZ NA WARUNKI
WYMIANY POWIETRZA

Fragment położony przy zachodniej granicy opracowania zaliczany jest do "Warszawskiej
wyspy ciepła" o temperaturze wyższej o 0,2°C w porównaniu z terenami peryferyjnymi
miasta, chociaż struktura użytkowania na to nie wskazuje. Projektowane zagospodarowanie
z udziałem powierzchni biologicznie czynnych, wskazanymi osadzeniami ciągów
komunikacyjnych zielenią wysoką, wpłynie korzystnie na komfort klimatyczny obszaru planu.
6.14. ODDZIAŁYWANIE NA ZASOBY NATURALNE

Nie przewiduje się wpływu realizacji ustaleń planu na zasoby środowiska przyrodniczego.
W obszarze objętym planem naturalne zasoby przyrodnicze występują we wschodniej części
opracowania, przeznaczonej w projekcie planu na funkcje zieleni urządzonej. Głównym
walorem i zasobem środowiska przyrodniczego omawianego terenu jest przede wszystkim
zieleń kultywowana.
6.15. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO KULTUROWE

Nie przewiduje się negatywnych oddziaływań ustaleń planu na istniejące formy ochrony
środowiska kulturowego.
7. PROPOZYCJA ROZWIĄZAŃ OGRANICZAJĄCYCH NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIA NA
ŚRODOWISKO MOGĄCE BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PLANU. POTENCJALNE
ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE.

Nie wskazuje się na potrzeby dodatkowych, poza ustaleniami planu, rozwiązań, w tym
alternatywnych, ograniczających negatywne oddziaływania na środowisko.
8. INFORMACJA
ŚRODOWISKO

O

MOŻLIWYM

TRANSGRANICZNYM

ODDZIAŁYWANIU

NA

Nie przewiduje się możliwości wystąpienia transgranicznych oddziaływań na środowisko
w wyniku realizacji ustaleń planu.
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9. MATERIAŁY WEJŚCIOWE, ŹRÓDŁA INFORMACJI

Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rejonu ulic
Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej w Warszawie – tekst planu i rysunek planu;
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 ze zmianami;
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ursynowa Zachodniego - część
zachodnia A;
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego - Park
Wyżyny część A;
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego - część
Żołny;
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu tzw. Pyr Leśnych;
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego
w rejonie ulicy Krasnowolskiej;
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej
stronie ulicy Filipiny Płaskowickiej (wersja z września 2015 r.);
Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla potrzeb miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Filipiny Płaskowickiej
i Puławskiej - dr inż. Konrad Podawca, Warszawa, maj 2015 r.;
Inwentaryzacje zieleni przeprowadzone w miesiącach październik - listopad 2015 r.
oraz aktualizacja informacji w oparciu o dane z Urzędu Dzielnicy;
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 r.;
Mapa akustyczna Warszawy 2017 - http://mapaakustyczna.um.warszawa.pl/.;
Analiza obszarów Natura 2000 pod kątem ich potencjalnych zagrożeń wynikających
z lokalizacji nowych przedsięwzięć na terenie m.st. Warszawy. BPRW SA. Warszawa
2009 r.;
Atlas Fizjograficzny Warszawy cz. 2, Grunty nienośne i słabonośne. Zespół Fizjografii
WPG Warszawa, 1984;
Atlas Fizjograficzny Warszawy cz. 3, Płytkie wody gruntowe. Zespół Fizjografii WPG
Warszawa, 1984;
Atlas hydrologiczny Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wydawnictwa
Geologiczne. 1986;
Lorenc H., Mazur A. Współczesne problemy klimatu Warszawy. IMGW, Warszawa
2003;
Maciej Luniak, Paweł Kozłowski, Wiesław Nowicki, Joanna Plit. PTAKI WARSZAWY.
Polska Akademia Nauk Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. St.
Leszczyńkiego. Atlas Warszawy zeszyt 8. Warszawa 2001;
Program ochrony środowiska dla miasta stołecznego Warszawy na lata 2017-2020
z perspektywą do 2023 r. - przyjęty uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr XXVIII/973/2016
z dnia 15 grudnia 2016 r.;
Ptaki Warszawy 1962-2000;
Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi na obszarze m.st. Warszawy.
Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 2008 r.;
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
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dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112);
Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r.
o ustanowieniu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 14 lutego 2007 Nr 42 poz. 870);
Środowisko przyrodnicze Warszawy; Praca zbiorowa; PWN Warszawa 1990;
Zaktualizowany program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska,
w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10
i dwutlenku azotu w powietrzu (Uchwała 96/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 20 czerwca 2017 r. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5963);
Zaktualizowany program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska,
w której został przekroczony poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5
(Uchwała 97/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r.
Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5964);
Warszawska przyroda. Obszary i obiekty chronione. Biuro Ochrony Środowiska Urzędu
m.st. Warszawy. Warszawa 2005.
10. STRESZCZENIE – posumowanie

Przedmiotem niniejszej prognozy są potencjalne oddziaływania na środowisko, które mogą
nastąpić w wyniku realizacji ustaleń „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rejonu ulicy Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej”; wersja projektu planu - styczeń 2020 r.
Główne cele polityki zagospodarowania przestrzennego miasta w zakresie ochrony
środowiska, w rozpatrywanym projekcie miejscowego planu przestrzennego zostały
uwzględnione.
Nie przewiduje się takiego wpływu ustaleń planu na środowisko, który mógłby oddziaływać
negatywnie na stan przyrody miasta. Plan spełnia warunki wynikające z położenia
w Systemie Przyrodniczym Warszawy.
Inne przyrodnicze obszary chronione, w tym Obszary Natura 2000 nie występują
w obszarze planu, znajdą się poza obszarem potencjalnych znaczących oddziaływań.
Ustalenia planu prowadzą do zapewnienia właściwych standardów środowiskowych
miejsca zamieszkania na terenach sąsiednich oraz w miejscach wypoczynku i rekreacji.
W zakresie emisji zanieczyszczeń do środowiska skala oddziaływań realizacji planu nie
będzie znacząca, przyjęte rozwiązania powinny je znacząco ograniczyć. Ustalenia planu są
zgodne z kierunkami działań w dziedzinie ograniczenia emisji powierzchniowej (niskiej
rozproszonej emisji komunalno bytowej), przyjętymi Programem ochrony powietrza dla
aglomeracji warszawskiej.
Niezdefiniowane do końca zabezpieczenia środowiska związane z Południową Obwodnicą
Warszawy mogą wywoływać konflikty społeczne, przy czym należy zaznaczyć, że trasa
POW realizowana jest w oparciu o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (decyzja
Nr 521/II/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2017 r.) a środowiskowe warunki
jej realizacji określone zostały przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie (postanowienie WOOŚ.II.4200.10.2017.MW.6 z dnia 20 października 2017 r.).
Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa środowiska wodnego należy przyjąć zasadę, że
zabudowa terenu powinna następować po zrealizowaniu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.
Nie wskazuje się na potrzeby innych dodatkowych rozwiązań, w tym alternatywnych,
ograniczających negatywne oddziaływania na środowisko.
Nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania skutków realizacji planu na
środowisko.
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Zachodnia część obszaru objętego planem ma w zdecydowanej większości zdefiniowane
i utrwalone zagospodarowanie. Dalsze przekształcenia i wynikające stąd zmiany
w środowisku będą więc znikome. W obrębie terenów zabudowanych ewentualne nowe
inwestycje będą polegały na modernizacji budynków oraz rozbudowie obiektu handlowego
na obszarze zajętym obecnie przez parkingi terenowe.
Stosunkowo większych zmian można spodziewać się we wschodniej części obszaru planu
na terenach otwartych położonych wzdłuż ulicy Płaskowickiej oraz Pileckiego. Będą to
zmiany pozytywne. Powstaną tereny zieleni urządzonej dostępne dla mieszkańców
Ursynowa. Funkcja przyrodnicza zostanie utrzymana. Jednak ze względu na charakter tej
części obszaru (otwarte tereny z grupami drzew z dopuszczeniem niewielkich obiektów
usługowych związanych z funkcją terenu) oraz ochronę w ramach Systemu Przyrodniczego
Warszawy, nie przewiduje się znaczących przekształceń środowiska.
Reasumując, dalsze zmiany w środowisku analizowanego obszaru, wynikające z ustaleń
planu, będą niewielkie i nie należące do kategorii znaczących.
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