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UCHWAŁA NR……………..
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia ………… 20 … r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
okolic tzw. Ściany Wschodniej – część B – rejon ulicy Traugutta
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.
poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503 i poz. 1846) w związku z uchwałą nr
LXI/1671/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolic tzw. Ściany Wschodniej,
zmienioną uchwałą nr XLIX/1524/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 oraz
uchwałą nr LXX/2301/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 września 2022 r Rada Miasta Stołecznego
Warszawy stwierdzając, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego m.st. Warszawy, przyjętego uchwałą Nr LXXXII/2746/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia
10 października 2006 r. (z późn. zmianami1), uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§1. 1 Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego okolic tzw. Ściany Wschodniej,
zwany dalej „planem”, obejmujący obszar, którego granice wyznaczają:
– od zachodu: obręb 5-03-07 – wschodnia granica działki ew. nr 94, dalej zachodnia granica działki
ew. nr 23, 15 i dalej przedłużenie zachodniej granicy działki ew. nr 15 w kierunku północnym
(poprzez zachodnią granicę działki ew. nr 16/8), aż do przecięcia z północną granicą działki ew. nr
1/4;
– od północy: obręb 5-03-07 – fragment północnej granicy działki ewidencyjnej nr 1/4, do
południowo-wschodniego narożnika działki ew. nr 31/3 z obrębu 5-03-04, od tego narożnika, osią

1 Zmiany Studium wprowadzone: Nr L/1521/ 2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.02.2009 r., Nr LIV/1631/2009 Rady
m.st. Warszawy z dnia 28.04.2009 r., Nr XCII/2689/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 07.10.2010 r., Nr LXI/1669/2013
Rady m.st. Warszawy z dnia 11.07.2013 r., Nr XCII/2346/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 16.10.2014 r., Nr
LXII/1667/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 01.03.2018 r. i Nr LIII/1611/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.08.2021 r.
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ul. Królewskiej, do przecięcia z północną granicą działki ew. nr 1/4 z obrębu 5-03-07 i dalej jej
północną granicą, aż do jej północno – wschodniego narożnika;
– od wschodu: obręb 5-03-07 – wschodnia granica działek ewidencyjnych nr 1/4, 8, 17, 18, 23, 25,
27 i wschodnia granica działki nr 63, aż do jej południowo – wschodniego narożnika;
– od południa: obręb 5-03-07 – południowa granica działek ew. nr 63, 62/3, 62/4, 61, 99/2, 99/4,
99/3, aż do jej południowo – zachodniego narożnika.
2. Granice obszaru planu, o których mowa w ust. 1, przedstawia rysunek planu sporządzony w skali
1:1000, stanowiący załącznik nr 1.
3. Pozostałymi załącznikami do uchwały są:
1) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu;
2) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
3) załącznik nr 4 – dane przestrzenne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmujące: lokalizację przestrzenną obszaru objętego aktem w postaci wektorowej
w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych, atrybuty zawierające
informacje o akcie oraz część graficzną aktu w postaci cyfrowej reprezentacji z nadaną
georeferencją w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych – zapisane
w formie elektronicznej.
§2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:
1) akcencie przestrzennym – należy przez to rozumieć wolnostojącą niewielką budowlę lub obiekt,
stanowiące wyróżniające się elementy kompozycji przestrzeni, takie jak: posąg, pomnik, obelisk,
fontanna, rzeźba, artystyczna instalacja przestrzenna;
2) dominancie przestrzennej – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, w tym budynek lub jego
wyodrębniony fragment, wyróżniający się spośród otaczającej zabudowy formą i wysoką jakością
rozwiązań architektonicznych, plastycznych, materiałowych;
3) dominancie wysokościowej – należy przez to rozumieć budynek lub jego wyodrębniony fragment,
wyróżniający się spośród otaczającej zabudowy wysokością;
4) historycznej: formie, bryle i innych elementach obiektów budowlanych oraz zagospodarowania
terenu – należy przez to rozumieć autentyczną, zachowaną w miejscu: formę, bryłę, układ
kompozycyjny, ogrodzenie i inne elementy obiektów budowlanych oraz zagospodarowania terenu
lub: formę, bryłę, układ kompozycyjny, ogrodzenie i inne elementy obiektów budowlanych oraz
zagospodarowania terenu potwierdzone w materiałach źródłowych, albo w wyniku badań
konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;
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5) materiałach szlachetnych – należy przez to rozumieć wysokogatunkowe materiały wykończeniowe
takie jak: aluminium, miedź, stal nierdzewna, cynk, szkło, naturalne drewno, naturalny kamień,
cegła klinkierowa, ceramika, tynki szlachetne, beton architektoniczny, itp., charakteryzujące się
dużą odpornością na działanie procesów starzenia;
6) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu
linie, wewnątrz których możliwa jest budowa budynków, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3 pkt 2;
7) obowiązujących liniach zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie,
wzdłuż których obowiązuje sytuowanie ścian zewnętrznych budynków, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3
pkt 1;
8) osi kompozycyjno-widokowej – należy przez to rozumieć wyobrażalną linię prostą biegnącą przez
środek układu elementów przestrzennych i wyznaczającą powiązanie widokowe i kierującą wzrok
na charakterystyczne elementy;
9) przejściach lub przejazdach bramowych – należy przez to rozumieć przejścia i przejazdy co najmniej
w poziomie parteru budynku;
10) przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenia terenu, pod
funkcje określone w § 4 ust. 2 oraz przepisach szczegółowych dla poszczególnych terenów;
11) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć możliwe do zrealizowania przeznaczenie
terenu wzbogacające przeznaczenie podstawowe o funkcje, których udział w zagospodarowaniu
działki budowlanej i powierzchni użytkowej wszystkich budynków na niej lokalizowanych jest
dopuszczony w zakresie określonym w przepisach szczegółowych dla terenów;
12) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie terenu
pod funkcje, których udział w zagospodarowaniu działki budowlanej i powierzchni użytkowej
wszystkich budynków lokalizowanych na danej działce budowlanej jest przeważający i wynosi
ponad 60% lub odpowiednio udział w zagospodarowaniu każdego z terenów jest przeważający
i wynosi ponad 60%;
13) rzędzie drzew – należy przez to rozumieć nasadzenia drzew w układzie liniowym we wskazanym
rejonie, który może podlegać przesunięciom w przypadku kolizji z infrastrukturą techniczną,
komunikacyjną lub zagospodarowaniem terenu;
14) usługach – należy przez to rozumieć działalność prowadzoną na terenach, w budynkach lub
częściach budynków zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, niezwiązaną z wytwarzaniem dóbr
materialnych metodami przemysłowymi, świadczoną na zasadach określonych w przepisach
odrębnych;
15) usługach podstawowych – należy przez to rozumieć usługi, które służą zaspokojeniu potrzeb
mieszkańców i użytkowników okolicznych terenów w szczególności: handlu detalicznego,
gastronomii, usług kultury, sportu, edukacji i oświaty, usługi zdrowia w tym przychodnie, gabinety
lekarskie i pomocy społecznej niezwiązane z pobytem stałym lub całodobowym ludzi, a także usługi
rzemiosła, teleinformatyczne, pocztowe, itp.;
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16) usługach w parterach budynków – należy przez to rozumieć usługi zlokalizowane w lokalach
użytkowych co najmniej na pierwszej nadziemnej kondygnacji budynku, które to usługi stanowią
nie mniej niż 50% powierzchni całkowitej pierwszej kondygnacji nadziemnej i nie mniej niż 50%
długości danej elewacji;
17) MSI – należy przez to rozumieć Miejski System Informacji, to jest sytuowany przez m.st. Warszawę
kompleksowy system oznakowania budynków i dróg oraz informacji kierunkowej,, w szczególności
informacji o obiektach zlokalizowanych przy drodze, w tym obiektach użyteczności publicznej.
§3. Oznaczenia graficzne:
1. Ustaleniami planu oznaczonymi graficznie na rysunku planu są:
1) granica obszaru objętego planem;
2) granica terenu zamkniętego;
3) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
4) przeznaczenie terenów oznaczone na rysunku symbolem cyfrowo-literowym;
5) obowiązująca linia zabudowy;
6) nieprzekraczalna linia zabudowy;
7) rejon usług w parterach budynków;
8) dominanta wysokościowa;
9) dominanta przestrzenna;
10) akcent przestrzenny;
11) oś kompozycyjno-widokowa;
12) przejście lub przejazd bramowy;
13) wewnątrzkwartałowe powiązanie piesze;
14) wewnątrzkwartałowe powiązane pieszo-jezdne;
15) rejon przestrzeni wymagających szczególnej aranżacji;
16) orientacyjny zasięg parkingów podziemnych;
17) strefa zieleni;
18) drzewo o szczególnych walorach przyrodniczo – krajobrazowych;
19) rejon lokalizacji rzędu drzew;
20) obiekt objęty ochroną w planie;
21) ogrodzenie objęte ochroną w planie;
22) granica strefy ochrony konserwatorskiej pozostałości ogrodu dawnego Pałacu Czapskich (KZ-gez);
23) granica strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych (KZ-OA)
24) granica obszaru uznanego za Pomnik historii (KZ-PH);
25) granica strefy ochrony konserwatorskiej istotnych parametrów historycznego układu
urbanistycznego (KZ-B);
26) granica strefy ochrony konserwatorskiej – strefy buforowej dla obszaru wpisanego na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO „Stare Miasto” (KZ-U);
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27) wymiar w metrach.
2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu niewymienione w ust. 1 mają charakter informacyjny.
§4. Przeznaczenia terenów:
1. Określa się w przepisach szczegółowych przeznaczenie terenu oraz wyznacza się na rysunku planu
linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.
2. Określa się następujące przeznaczenia terenów:
1) U – teren usług;
2) UAc – teren usług administracji publicznej centralnej;
3) UT(U) – teren usług turystyki – hotel z dopuszczeniem usług;
4) U/MW – teren usług lub teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
5) UKr – teren usług kultu religijnego;
6) UN – teren usług nauki;
7) ZP – teren zieleni urządzonej – park;
8) KDW – teren drogi wewnętrznej;
9) KD-Z – droga publiczna klasy zbiorczej;
10) KD-D – droga publiczna klasy dojazdowej.
3. Symbole przeznaczenia oddzielone ukośnikiem, o których mowa w ust. 2, oznaczają możliwość
realizowania zarówno obu takich przeznaczeń łącznie albo tylko jednego z nich.
§5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1. W zakresie kompozycji i struktury funkcjonalno-przestrzennej:
1) ustala się zachowanie i ochronę podstawowych cech istniejącej struktury przestrzennej obszaru:
a) kwartałowego charakteru zabudowy,
b) obecnego (w wielu przypadkach historycznego) układu przestrzeni publicznych, w tym dróg,
c) charakterystycznych dla obszaru parametrów zabudowy,
zgodnie z rysunkiem planu i przepisami szczegółowymi dla terenów;
2) ustala się utrzymanie skweru zieleni – historycznego parku Pałacu Czapskich po zachodniej stronie
Pałacu Czapskich jako terenu zieleni urządzonej – parku– zgodnie z przepisami szczegółowymi dla
terenu B.3 ZP;
3) ustala się utrzymanie wielofunkcyjności terenów jako specyfiki obszaru w ścisłym centrum miasta,
a w szczególności:
a) zachowanie funkcji usług o charakterze centrotwórczym, między innymi z zakresu: administracji
publicznej centralnej, nauki, kultury, turystyki, usług handlu, gastronomii,
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b) zachowanie i rozwój funkcji mieszkaniowej w zachodniej części obszaru planu jako niezbędnego
dopełnienia funkcjonalnego,
zgodnie z przepisami szczegółowymi dla terenów;
4) ustala się rejony przestrzeni wymagających szczególnej aranżacji dla:
a) zaakcentowania lokalnych powiązań na kierunku wschód-zachód – ul. R. Traugutta,
b) zaakcentowania osiowego charakteru przestrzeni przed wejściem do gmachu Ministerstwa
Finansów, na terenie B.8.UAc,
c) zaakcentowania innych istotnych przestrzeni ogólnodostępnych;
5) wyznacza się rejony usług w parterach budynków z nakazem lokalizacji wejść do lokali usługowych
od strony przestrzeni publicznych;
6) ustala się ochronę widokową wzdłuż wskazanych na rysunku planu osi kompozycyjno-widokowych,
zgodnie z ust. 2 pkt 6;
7) ustala się zachowanie i ochronę kompozycji przestrzennej:
a) obszarów wpisanych do rejestru zabytków,
b) stref ochrony konserwatorskiej;
8) ustala się realizację zabudowy zgodnie z parametrami i wskaźnikami zawartymi w przepisach
szczegółowych dla terenów oraz wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy;
9) ustala się zachowanie lokalizacji istniejącej dominanty wysokościowej wyznaczonej na rysunku
planu;
10) ustala się ochronę obiektów i obszarów ujętych w gminnej ewidencji zabytków oraz zachowanie
parametrów zabudowy historycznej poprzez określenie zasad ochrony zgodnie z przepisami § 7
i przepisami szczegółowymi dla terenów;
11) ustala się stosowanie dachów o geometrii określonej w §9 ust. 4;
12) ustala się stosowanie rozwiązań materiałowych i kolorystyki elewacji budynków zgodnie z § 18;
13) w przypadku instalowania na dachach budynków wymienników ciepła, paneli fotowoltaicznych,
stacji bazowych telefonii komórkowej, ustala się realizację wymienionych urządzeń jako elementów
wkomponowanych w istniejące i projektowane budynki, przy zastosowaniu rozwiązań
architektonicznych, które nadadzą im formę spójną z architekturą budynku.
2. W zakresie zagospodarowania terenu:
1) wyznacza się rejony przestrzeni wymagających szczególnej aranżacji, zgodnie z rysunkiem planu,
dla których:
a) ustala się spójne zagospodarowanie przestrzeni m.in. poprzez stosowanie w ramach danego
terenu jednorodnych obiektów małej architektury, spójnych wzorów, materiałów, rysunku
i kolorystyki, indywidualnie opracowanej posadzki,
b) ustala się kształtowanie nawierzchni w sposób podkreślający kompozycję zieleni, rozmieszczenie
i formę obiektów małej architektury,

8
WYDZIAŁ PROJEKTÓW PLANÓW MIEJSCOW YCH PÓŁNOC

BIURO ARCHITEKTURY I PLANOW ANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA STOŁECZNEGO W ARSZAW Y
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego okolic tzw. Ściany Wschodniej
– część B – rejon ulicy Traugutta
PROJEKT 12 października 2022

c) ustala się nasadzenia komponowanych układów zieleni na nieutwardzonych częściach
nawierzchni,
d) dopuszcza się realizację elementów wodnych takich jak: fontanny, zbiorniki oraz wodotryski,
e) nakazuje się stosowanie szlachetnych materiałów wykończeniowych i wysokiej jakości obiektów
małej architektury,
zgodnie z przepisami § 8;
2) wyznacza się miejsca lokalizacji akcentów i dominanty przestrzennej, zgodnie z rysunkiem planu;
3) wyznacza się wewnątrz kwartałów zabudowy strefy zieleni, zgodnie z rysunkiem planu i §6 ust. 1
pkt 4;
4) ustala się zachowanie istniejących i wytworzenie nowych wewnątrzkwartałowych powiązań
pieszych i pieszo-jezdnych – zgodnie z rysunkiem planu i przepisami szczegółowymi dla terenów,
dla których:
a) ustala się stosowanie nawierzchni jako równej, antypoślizgowej, twardej i stabilnej,
b) zakazuje się lokalizacji ogrodzeń przegradzających powiązanie,
c) dla wewnątrzkwartałowych powiązań pieszych ustala się szerokość nie mniejszą niż 2 m,
d) dla wewnątrzkwartałowych powiązań pieszo-jezdnych ustala się szerokość nie mniejszą niż 3 m;
5) ustala się zasady parkowania, przy uwzględnieniu ograniczeń dostępności centrum miasta dla
indywidualnej komunikacji samochodowej, zgodnie z §13, w tym ustalenie dla terenów
maksymalnych wskaźników parkingowych dla samochodów i rowerów;
6) ustala się osie kompozycyjno-widokowe, zgodnie z rysunkiem planu, dla których:
a) zakazuje się lokalizowania nowych obiektów przesłaniających, w szczególności tablic i urządzeń
reklamowych, drzew oraz zieleni wyższej niż 0,5 m, ogrodzeń pełnych oraz obiektów i budynków
tymczasowych na wyznaczonych na rysunku planu osiach widokowych oraz w odległości
mniejszej niż 5 m po każdej stronie linii wyznaczającej na rysunku planu oś widokową, chyba że
ustalenia szczegółowe dla terenów stanowią inaczej;
b) nakazuje się realizację symetrycznie względem osi elementów takich jak: obiekty małej
architektury, oświetlenie, ogrodzenia, nawierzchnie, zieleń;
c) nakazuje się podkreślenie symetrii elewacji na zamknięciu osi.
7) rozmieszczanie tablic i urządzeń reklamowych oraz realizację ogrodzeń zgodnie z zasadami
ustalonymi w § 19;
8) nakazuje się na całym obszarze planu stosowanie zasad uniwersalnego projektowania,
w szczególności stosowanie rozwiązań przestrzennych, architektonicznych i technicznych
zapewniających dostępność terenów, budynków i urządzeń, w tym budowę wind, przestrzeni
miejsc publicznych, by były one użyteczne dla wszystkich w możliwie największym stopniu,
w szczególności poprzez zapewnienie dostępności dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji,
w tym osób ze szczególnymi potrzebami.

9
WYDZIAŁ PROJEKTÓW PLANÓW MIEJSCOW YCH PÓŁNOC

BIURO ARCHITEKTURY I PLANOW ANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA STOŁECZNEGO W ARSZAW Y
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego okolic tzw. Ściany Wschodniej
– część B – rejon ulicy Traugutta
PROJEKT 12 października 2022

3. Ustala się, że cały obszar objęty planem położony jest w centrum miasta i stanowi zabudowę
śródmiejską.
§6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1. W zakresie kształtowania zieleni i krajobrazu:
1) ustala się minimalne udziały procentowe powierzchni biologicznie czynnej, których wartości
podano w przepisach szczegółowych dla terenów;
2) wyznacza się na rysunku planu, ze względu na szczególne walory przyrodniczo-krajobrazowe –
drzewa o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, w stosunku do których nakazuje się
ich uwzględnienie w zagospodarowaniu terenu poprzez:
a) zakaz utwardzania nawierzchni w odległości mniejszej niż 1,5 m od pnia, w sposób
uniemożliwiający prawidłową wegetację,
b) prace ziemne oraz inne prace wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa, należy
prowadzić w sposób najmniej szkodzący drzewom, zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) wyznacza się na rysunku planu rejony lokalizacji rzędów drzew, dla których nakazuje się
nasadzenie, ochronę lub uzupełnienie rzędów drzew, przy czym:
a) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków siedliskowych,
w układach o czytelnej kompozycji liniowej, w odległości pomiędzy drzewami nie większej niż
10 m,
b) dopuszcza się nasadzenia drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd;
c) nakazuje się nasadzenia drzew w gruncie w sposób zapewniający ich wieloletnią wegetację;
d) dopuszcza się sadzenie drzew w sposób inny niż w gruncie, zapewniający wieloletnią wegetację
lub sadzenie krzewów zamiast drzew – w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną;
4) wyznacza się na rysunku planu strefy zieleni, w zasięgu których:
a) zakazuje się realizacji zabudowy kubaturowej,
b) zakazuje się lokalizacji naziemnych miejsc parkingowych z wyłączeniem miejsc parkingowych dla
rowerów,
c) nakazuje się zagospodarowanie zielenią komponowaną z udziałem drzew i krzewów,
d) dopuszcza się udział maksymalnie 20% powierzchni utwardzonej, rozumianej jako nawierzchnie
utwardzone typu: dojścia, dojazdy, ścieżki, chodniki, schody, w odniesieniu do fragmentu działki
budowlanej znajdującego się w zasięgu wyznaczonej strefy.
2. W zakresie ochrony przed hałasem:
1) nakazuje się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku, w rozumieniu przepisów odrębnych:
a) dla terenów oznaczonych symbolem B.6 U/MW i B.7 U/MW jak dla terenów w strefie
śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców;
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b) dla terenów oznaczonych symbolami B.4UN, B.9UN, B.11UN jak dla terenów zabudowy
związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
c) dla terenu oznaczonego symbolem B.3 ZP jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,
2) przy przebudowie lub budowie dróg nakazuje się zastosowanie rozwiązań technicznych
lub przestrzennych sprzyjających ograniczeniu powstawania i rozprzestrzeniania się hałasu i drgań
polegających np. na wymianie nawierzchni na generującą niższy poziom hałasu, wprowadzeniu
i uzupełnieniu rzędów drzew oraz zieleni niskiej lub zmianie organizacji ruchu;
3) dopuszcza się renowację akustyczną lub termomodernizację istniejących budynków po spełnieniu
przepisów ogólnych i szczegółowych planu oraz przepisów odrębnych w zakresie ochrony zabytków
i ochrony gatunkowej zwierząt.
3. W zakresie ochrony wód powierzchniowych, podziemnych oraz adaptacji do zmian klimatu
dopuszcza się stosowanie rozwiązań zwiększających zdolność retencyjną terenu, takich jak np. ogrody
deszczowe, niecki bioretencyjne na terenie B.3ZP oraz w granicach stref zieleni na terenach B.4UN,
B.7U/MW, B.8UAc, B.11UN.
§7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
1. Wskazuje się granicę zespołu uznanego zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z 08.09.1994 r. za formę ochrony zabytków – pomnik historii „Warszawa – historyczny zespół miasta
z Traktem Królewskim i Wilanowem”, oznaczoną na rysunku planu (KZ-PH).
2. Dla zespołu, o którym mowa w ust. 1 ustala się ochronę wartości zabytkowych i kulturowych, w tym:
1) nakazuje się zachowanie i rewaloryzację zabytkowego układu i kompozycji przestrzennej
historycznego zespołu miasta, w tym zachowanie osi urbanistycznych i powiązań widokowych,
zachowanie zespołów zabudowy i zespołów zieleni;
2) nakazuje się zachowanie i konserwację obiektów tworzących zespół historyczny o szczególnych
wartościach zabytkowych podlegających ochronie konserwatorskiej zgodnie z przepisami
odrębnymi, z zakazem ich nadbudowy i rozbudowy i zgodnie z przepisami szczegółowymi dla
terenów;
3) nakazuje się utrzymanie historycznego układu placów i ulic z zachowaniem przebiegu, przekrojów,
linii rozgraniczających i linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i przepisami szczegółowymi dla
terenów;
4) nakazuje się utrzymanie istniejących podziałów parcelacyjnych i wskazane jest odtworzenie działek
wynikających z uwarunkowań historycznych oraz uczytelnienie ich w terenie, w szczególności
poprzez specjalne ukształtowanie wnętrz kwartałów, małą architekturę;
5) nakazuje się ograniczenie gabarytów nowej zabudowy – dostosowanie gabarytów i proporcji
wysokościowych zabudowy oraz charakteru wnętrz urbanistycznych do istniejącego historycznego
sąsiedztwa, zgodnie z przepisami szczegółowymi dla terenów;
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6) nakazuje się zachowanie układu przestrzennego kształtującego historyczną panoramę miasta
zgodnie z rysunkiem planu i przepisami szczegółowymi dla terenów.
3. Ustala się granice strefy ochrony konserwatorskiej – istotnych parametrów historycznego układu
urbanistycznego, oznaczone na rysunku planu (KZ-B).
4. Dla obszaru, o którym mowa w ust. 3, ustala się ochronę, w tym:
1) nakazuje się ochronę ukształtowanego historycznie układu urbanistycznego: rozplanowania
kwartałów zwartej zabudowy śródmiejskiej i gęstej sieci przestrzeni publicznych, przebiegu
i ukształtowania dróg publicznych: ulic i placów publicznych, skwerów i terenów zieleni urządzonej,
zgodnie z rysunkiem planu i przepisami szczegółowymi dla terenów;
2) nakazuje się ochronę budynków i obiektów zabytkowych oraz ich ochronę konserwatorska zgodnie
z przepisami odrębnymi i zgodnie przepisami szczegółowymi dla terenów;
3) nakazuje się, w przypadku realizacji nowej zabudowy lub przekształcenia zabudowy istniejącej,
dostosowanie do zasady utrzymania lub odtworzenia kwartałów zwartej zabudowy o charakterze
śródmiejskim, z zachowaniem charakterystycznych podziałów budynków odpowiadających frontom
działek, zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy na rysunku planu i zgodnie z przepisami
szczegółowymi;
4) nakazuje się zachowanie gabarytów obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków oraz
stanowiących dobro kultury współczesnej kształtujących pierzeje przestrzeni publicznych,
z dopuszczeniem przebudów, nadbudów i uzupełnień istniejącej zabudowy, wyłącznie w miejscach
określonych zgodnie z przepisami szczegółowymi i rysunkiem planu;
5) nakazuje się zachowanie, uzupełnienie lub przywrócenie zieleni miejskiej i przyulicznej,
w szczególności rzędów drzew i historycznych kompozycji zieleni.
5. Ustala się granice strefy ochrony konserwatorskiej – strefy buforowej dla obszaru wpisanego na
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO „Stare Miasto”, oznaczone na rysunku planu (KZ-U).
6. Dla obszaru, o którym mowa w ust. 5, w celu zabezpieczenia miejsca wpisanego na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO przed czynnikami zewnętrznymi, które mogłyby mieć negatywny wpływ na
jego wartość ustala się ochronę poprzez ograniczenie przekształceń przestrzennych w skali urbanistycznej
i krajobrazowej mogących naruszyć integralność z miejscem światowego dziedzictwa UNESCO to jest
ograniczenie przekształceń rozplanowania i gabarytów zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu i przepisami
szczegółowymi dla terenów.
7. Wskazuje się na rysunku planu obiekty wpisane do rejestru zabytków podlegające ochronie zgodnie
z przepisami odrębnymi:
1) Gmach Towarzystwa Kredytowego Miejskiego przy ul. T. Czackiego 21/23 – pod nr 656 z dnia
01.07.1965 r.;
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2) Gmach Stowarzyszenia Techników przy ul. T. Czackiego 3/5 – pod nr 655 z dnia 01.07.1965 r.;
3) Kamienica Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętego Wincentego á Paulo przy ul. Krakowskie
Przedmieście 1 – pod nr 206 z dnia 01.07.1965 r.;
4) Kościół pw. Znalezienia Św. Krzyża OO Misjonarzy przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 – pod nr 207
z dnia 01.07.1965 r.;
5) Klasztor Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętego Wincentego á Paulo, Gimnazjum
im. św. Stanisława Kostki przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 – 208 z dnia 01.07.1965 r.;
6) Pałac Czapskich (Krasińskich, Raczyńskich) – budynek główny, Akademia Sztuk Pięknych przy
ul. Krakowskie Przedmieście 5 – pod nr 209 z dnia 01.07.1965 r.;
7) Pałac Czapskich (Krasińskich, Raczyńskich) – skrzydło południowe, Akademia Sztuk Pięknych przy
ul. Krakowskie Przedmieście 5 – pod nr 209 z dnia 01.07.1965 r.;
8) Pałac Czapskich (Krasińskich, Raczyńskich) – skrzydło północne, Akademia Sztuk Pięknych przy
ul. Krakowskie Przedmieście 5 – pod nr 209 z dnia 01.07.1965 r.;
9) Kamienica Józefa Grodzickiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 7 – pod nr 210 z dnia
01.07.1965 r.;
10) Pałac Zamoyskich, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przy ul. Nowy Świat 67/69 – pod nr 362
z dnia 01.07.1965 r.;
11) Kamienica hr. Edwarda Raczyńskiego „Heurichowska” przy pl. S. Małachowskiego 2 – pod nr 706
z dnia 01.07.1965 r.;
12) Bank Handlowy przy ul. R. Traugutta 7 – pod nr 747 z dnia 01.07.1965 r.;
13) Gmach Ministerstwa Skarbu, obecnie Ministerstwo Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 – pod
nr A-1077 z dnia 10.02.2012 r.
8. Wskazuje się na rysunku planu obszar wpisany do rejestru zabytków (KZ-r), podlegający ochronie
zgodnie z przepisami odrębnymi: układ urbanistyczny pl. S. Małachowskiego – pod nr 289/1 z dnia
01.07.1965 r.
9. Wskazuje się na rysunku planu otoczenia zabytków wpisanych do rejestru zabytków (KZ-o),
podlegające ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi:
1) otoczenie Banku Handlowego przy ul. R. Traugutta 7 – pod nr 747 z dnia 01.07.1965 r.;
2) teren dawnego ogrodu Gmachu Stowarzyszenia Techników przy ul. T. Czackiego 3/5 – pod nr 655
z dnia 01.07.1965 r.
10. Wskazuje się tablice pamiątkowe:
1) ul. T. Czackiego 3/5 – tablica z granitu na ścianie budynku;
2) ul. T. Czackiego 3/5 – tablica na frontowej ścianie budynku;
3) ul. T. Czackiego 3/5 – tablica na frontowej ścianie budynku;
4) ul. Krakowskie Przedmieście 1 – tablica z granitu na ścianie budynku;
5) ul. Krakowskie Przedmieście 1 – tablica na frontowej ścianie budynku;
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6) ul. Krakowskie Przedmieście 3 – tablica na frontonie kościoła pod wezwaniem Św. Krzyża;
7) ul. Krakowskie Przedmieście 3 – tablica na ścianie budynku;
8) ul. Krakowskie Przedmieście 3 – tablica na ścianie budynku, od strony ul. R. Traugutta;
9) ul. Krakowskie Przedmieście 5 – tablica na ścianie pałacu Czapskich, od strony ul. R. Traugutta;
10) ul. Krakowskie Przedmieście 5 – tablica na frontowej ścianie skrzydła południowego pałacu
Czapskich (I piętro);
11) ul. Krakowskie Przedmieście 5 – tablica na skrzydle południowym pałacu Czapskich;
12) ul. Krakowskie Przedmieście 5 – tablica na frontowej ścianie skrzydła południowego pałacu
Czapskich (I piętro);
13) ul. Krakowskie Przedmieście 5 – tablica na skrzydle północnym pałacu Czapskich;
14) ul. Krakowskie Przedmieście 7 – tablica pamiątkowa w bramie kamienicy;
15) pl. S. Małachowskiego 2 – tablica na ścianie budynku od strony ul. Traugutta;
16) ul. Nowy Świat 69 – tablica na ścianie budynku;
17) ul. Nowy Świat 69 – dwie tablice na frontowej ścianie budynku;
18) ul. Świętokrzyska 12 – tablica na ścianie budynku Ministerstwa Finansów, od strony ul. Czackiego;
19) ul. Mazowiecka 6/8 – tablica pamiątkowa w przejeździe;
20) ul. Mazowiecka 12 – tablica na ścianie budynku.
11. Dla obiektów, o których mowa w ust. 10 ustala się ochronę w planie oraz dopuszcza się ich
relokację w ramach tej samej elewacji budynku lub tej samej działki budowlanej, zgodnie z przepisami
odrębnymi.
12. Ustala się zachowanie istniejących akcentów przestrzennych:
1) ul. Krakowskie Przedmieście 5 – pomnik Bartolomeo Colleoniego, dziedziniec pałacu Czapskich;
2) ul. Krakowskie Przedmieście 3 – figura Chrystusa dźwigającego krzyż „Sursum corda”.
13. Wskazuje się obiekty i obszary ujęte w gminnej ewidencji zabytków pod nr ID i oznaczone na
rysunku planu:
1) Budynek administracyjny -dawny Biurowiec Handlu Zagranicznego – Polimex Mostostal SA – ID GEZ
– 00010952, ul. T. Czackiego 15/17;
2) Budynek administracyjny -dawny Biurowiec Handlu Zagranicznego – ID GEZ – 00010951,
ul. T. Czackiego 7/9/11;
3) Budynek administracyjny – dawny Biurowiec Ministerstwa Obrony Narodowej – ID GEZ –
00010926,
ul. Królewska 1/7 (teren zamknięty);
4) Oficyna – dawna oficyna kamienicy Alfonsa i Władysława Grotowskich – ID GEZ – 00010873,
ul. Mazowiecka 4;
5) Budynek biurowy – ID GEZ – 00010748, ul. R. Traugutta 7/9;
6) Budynek biurowy – ID GEZ – 00011474, ul. Mazowiecka 10;
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7) Budynek biurowy – ID GEZ – 00011475, ul. Mazowiecka 12;
8) Budynek biurowy – ID GEZ – 00011476, ul. Mazowiecka 14;
9) Dom – ID GEZ – 00011471, ul. Mazowiecka 2/4;
10) Budynek biurowy – ID GEZ – 00011473, ul. Mazowiecka 6/8;
11) budynek administracyjny -dawne Ministerstwo Skarbu – Ministerstwo Finansów – ID GEZ –
00011541, ul. R. Traugutta 3;
12) Budynek biurowy – ID GEZ – 00011467, ul. Świętokrzyska 14;
13) Budynek biurowy – dawny Biurowiec Handlu Zagranicznego – ID GEZ – 00011477, ul. Dowcip 4;
14) hotel – dawny Hotel Victoria – Hotel Sofitel Victoria Warszawa – ID GEZ – 00034529 – ul.
Królewska 11;
15) Ogród – pozostałości dawnego ogrodu Pałacu Czapskich (Krasińskich, Raczyńskich) – ID GEZ –
00034354 – ul. R. Traugutta 6.
14. Dla obiektów, o których mowa w ust. 13, nakazuje się ich zachowanie i określa się zasady ochrony,
o ile przepisy szczegółowe w zakresie ochrony nie stanowią inaczej, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 pkt 8.:
1) nakazuje się zachowanie geometrii dachu;
2) nakazuje się zachowanie rytmu, układu i materiału otworów okiennych i drzwiowych, oryginalnej
stolarki okiennej i drzwiowej, w przypadku stwierdzenia degradacji technicznej stolarki okiennej
i drzwiowej dopuszcza się wymianę pod warunkiem zastosowania historycznego materiału,
konstrukcji, podziałów, grubości profili i kolorystyki;
3) nakazuje się zachowanie detalu architektonicznego, w tym balustrad balkonów, kwietników oraz
wystroju elewacji;
4) zakazuje się przekształcania (nadbudowy, rozbudowy, zmiany gabarytów) obiektu, w sposób
mogący wpłynąć na utratę jego wartości zabytkowych, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 pkt 8;
5) dopuszcza się przywrócenie historycznego, zabytkowego wyglądu obiektu;
6) dopuszcza się dostosowanie otworów okiennych i drzwiowych w parterach budynków, dla których
w planie ustalono lokalizację rejonu usług w parterach,
7) zakazuje się sytuowania okien połaciowych w przypadku przebudowy lub adaptacji poddasza
w połaciach zlokalizowanych od strony dróg i terenów publicznych,
8) zakazuje się termomodernizacji budynków polegającej na stosowaniu zewnętrznych okładzin
termomodernizacyjnych, z wyjątkiem ścian szczytowych w ostrej granicy działki;
9) dopuszcza się w przypadku zachowania elementów historycznego wystroju na elewacji, możliwość
przywrócenia historycznego wyglądu obiektu podczas prowadzenia prac remontowo-budowlanych.
15. Ustala się granicę strefy ochrony konserwatorskiej pozostałości ogrodu dawnego Pałacu Czapskich
KZ-gez zgodnie z rysunkiem planu, w której:
1) ustala się ochronę i zachowanie budynków zabytkowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) ustala się oś kompozycyjno-widokową, zgodnie z rysunkiem planu i §5 ust. 2 pkt 6;
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3) nakazuje się utrzymanie istniejącej strefy zieleni wraz z rzędami drzew zlokalizowanymi
symetrycznie względem osi kompozycyjno-widokowej, zgodnie z rysunkiem planu i §6 ust. 1 pkt 3,
pkt 4;
4) ustala się lokalizację akcentu przestrzennego, zgodnie z rysunkiem planu i §7 ust. 12 pkt 1;
5) nakazuje się kształtowanie zagospodarowania w sposób umożliwiający ekspozycję elewacji
budynku głównego Pałacu Czapskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 5;
6) zakazuje się lokalizowania obiektów dysharmonizujących z istniejącym zagospodarowaniem,
w szczególności naziemnych obiektów infrastruktury technicznej i tablic reklamowych;
7) dopuszcza się likwidację zieleni zagrażającej substancji zabytkowej i ograniczającej czytelność
historycznej struktury obiektów.
16. Wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych dla części nieruchomego
zabytku archeologicznego ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków – stanowisko
nr AZP 56- 66/43, oznaczoną na rysunku planu symbolem KZ-OA, w granicach której obowiązują
przepisy odrębne.
17. Wskazuje się ogrodzenia ujęte w gminnej ewidencji zabytków pod nr ID:
1) Ogrodzenie z bramą dawnego Pałacu Czapskich (Krasińskich, Raczyńskich) – ID GEZ – 00034109,
ul. Krakowskie Przedmieście 5;
2) Ogrodzenie Ministerstwa Finansów – dawniej Ministerstwa Skarbu – ID GEZ – 00034144
– ul. Świętokrzyska, ul. T. Czackiego, ul. R. Traugutta.
18. Dla ogrodzeń objętych ochroną zgodnie z rysunkiem planu, w tym ogrodzeń wymienionych
w ust. 17, ustala się zachowanie wraz z furtkami i bramami wjazdowymi.
§8. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
1. Ustala się, że przestrzeniami publicznymi na obszarze planu są:
1) tereny dróg publicznych, oznaczone symbolami: KD-Z, KD-D;
2) teren zieleni urządzonej – parku, oznaczony symbolem ZP;
3) teren drogi wewnętrznej, oznaczony symbolem KDW.
2. Na terenach stanowiących przestrzenie publiczne, o których mowa w ust. 1:
1) nakazuje się stosowanie w obrębie jednego terenu jednakowych obiektów małej architektury
takich jak latarnie, ławki, kwietniki, kosze na śmieci, barierki, słupki itp.;
2) nakazuje się realizację nawierzchni ciągów pieszych o nawierzchni równej, antypoślizgowej, twardej
i stabilnej z kamienia naturalnego lub innych materiałów szlachetnych;
3) nakazuje się dostosowanie urządzeń przeznaczonych dla ruchu pieszego zwłaszcza: chodników,
pochylni, schodów, przejść przez jezdnię, do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
w szczególności poprzez:
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a) obniżenie do poziomu jezdni krawężnika chodnika w miejscach przejść dla pieszych
i w miejscach postojowych wskazanych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w sposób
umożliwiający wjazd i zjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim,
b) zastosowania pasa nawierzchni o wyróżniającej się fakturze, wyczuwalnej dla osób z dysfunkcją
wzroku na chodnikach przed krawężnikami opuszczonymi do poziomu jezdni;
4) zakazuje się lokalizowania ekranów akustycznych;
5) ustala się stosowanie szlachetnych materiałów wykończeniowych i wysokiej jakości obiektów małej
architektury.
3. Na terenach stanowiących przestrzenie publiczne, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się:
1) realizację wygrodzonych, sezonowych ogródków gastronomicznych w sąsiedztwie obiektów
gastronomicznych;
2) lokalizowanie znaków Miejskiego Systemu Informacji o ile nie kolidują z urządzeniami
komunikacyjnymi;
3) lokalizację tymczasową sezonowych wystaw i obiektów sztuki, instalacji artystycznych, pokazów,
występów artystycznych, targów oraz tymczasowych obiektów budowlanych związanych z ich
obsługą.
§9. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1. Dla poszczególnych terenów, ustala się, zgodnie z przepisami szczegółowymi:
1) minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej;
2) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni
działki budowlanej;
3) maksymalny i minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej;
4) udział procentowy powierzchni zabudowy w stosunku do działki budowlanej;
5) maksymalną wysokość zabudowy w metrach;
6) linie zabudowy;
7) geometrię dachu nowej zabudowy;
8) minimalną i maksymalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie
pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową określone jako wskaźnik parkingowy dla
samochodów osobowych i rowerów.
2. Ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy, przy
czym:
1) nowe budynki oraz budynki rozbudowywane i nadbudowywane należy lokalizować zgodnie
z wyznaczonymi liniami zabudowy, a także zgodnie z pozostałymi zasadami kształtowania
zabudowy oraz wskaźnikami zagospodarowania terenu określonymi w przepisach szczegółowych;
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2) linie zabudowy nie odnoszą się do podziemnych kondygnacji budynków, w tym parkingów
podziemnych, chyba że wystają ponad poziom terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) dopuszcza się lokalizację budynków bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią.
3. Dla budynków sytuowanych zgodnie z:
1) obowiązującymi liniami zabudowy:
a) dopuszcza się wysunięcie poza wyznaczoną obowiązującą linię zabudowy o nie więcej niż 2,0 m,
takich elementów jak: balkony, wykusze, elementy termomodernizacji, windy, schody, podesty,
daszki, pochylnie, przy czym nie dotyczy to:
- elementów wykraczających poza granice obszaru planu,
- elementów wykraczających poza linie rozgraniczające terenów,
b) dopuszcza się wycofanie w stosunku do wyznaczonej obowiązującej linii zabudowy, o nie więcej
niż 3,0 m:
- w pierwszej kondygnacji, w miejscach gdzie wyznaczono usługi w parterach budynków,
- pomiędzy pierwszą a ostatnią kondygnacją na odcinkach długości ściany, których suma nie
przekracza ⅓ długości tej ściany;
2) nieprzekraczalnymi liniami zabudowy: dopuszcza się wysunięcie poza wyznaczoną nieprzekraczalną
linię zabudowy o nie więcej niż 1,5 m, takich elementów jak: balkony, wykusze, elementy
termomodernizacji, windy, schody, podesty, daszki, pochylnie, przy czym nie mogą one wykraczać
poza linie rozgraniczające terenów, z zastrzeżeniem § 32 ust. 2 pkt. 9.
4. Ustala się geometrię dachu dla nowej zabudowy: dachy płaskie lub spadziste ze spadkiem 25-30
stopni.
5. W przypadku istniejącej zabudowy niezgodnej z ustaleniami planu dopuszcza się jej zachowanie
z prawem do przebudowy zgodnie z ustaleniami planu.
6. W przypadku instalowania wymienników ciepła, paneli fotowoltaicznych lub stacji bazowych
telefonii komórkowej, klimatyzacji, itp., ustala się realizację wymienionych urządzeń jako elementów
wkomponowanych w obiekty, przy zastosowaniu rozwiązań architektonicznych, które nadadzą im formę
spójną z architekturą obiektu lub stosowanie osłon tych urządzeń w formie neutralnej dla architektury i bryły
obiektu.
§10. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych
na podstawie przepisów odrębnych:
Wskazuje się na rysunku planu obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych z zakresu
ochrony przyrody: pomniki przyrody – drzewa wraz z ich strefami ochronnymi wynoszącymi 15 m od pnia
drzewa.
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§11. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:
1. Nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów
nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.
2. Ustala się zasady scalania i podziału nieruchomości:
1) minimalną szerokość frontów działek – 20 m,
2) minimalną powierzchnię działek – 1000 m2,
3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – nie mniej niż 70O i nie więcej niż
105O.
3. Dopuszcza się wydzielenie działek o powierzchni mniejszej niż ustalona w przepisach szczegółowych,
wyłącznie pod obiekty infrastruktury technicznej.
4. Dopuszcza się uzyskiwanie w wyniku scalenia i podziału nieruchomości działek o powierzchni
mniejszej niż określona w ust. 2 pkt 2 wyłącznie pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.
§12. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy:
1. Ustala się na rysunku planu granicę terenu zamkniętego ustalonego przez ministra właściwego do
sprawy obrony narodowej.
2. Wskazuje się zasięg korytarza linii metra – poza obszarem planu, zgodnie z rysunkiem planu,
w ramach którego zlokalizowane są: tunel metra, podziemne i niezbędne nadziemne obiekty i urządzenia
związane z obsługą i funkcjonowaniem metra, w tym czerpnia i wejścia do metra.
3. Wskazuje się zasięg obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływań dynamicznych
podziemnych odcinków II linii metra, zgodnie z rysunkiem planu, w obszarze którego realizacja obiektów
budowlanych powinna uwzględniać rozwiązania minimalizujące wpływ drgań mechanicznych w sposób
określony w przepisach odrębnych.
4. Dla nowej zabudowy zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 40,0 m od skrajnej ściany
najbliższego tunelu metra lub stacji metra, nakazuje się realizację w sposób zapewniający brak negatywnego
wpływu w trakcie budowy i późniejszej eksploatacji na stan bezpieczeństwa i warunki użytkowania obiektów
metra.
5. W granicach obszaru objętego niniejszym planem miejscowym ustala się zakaz lokalizacji zakładów
o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii.
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§13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
1. W zakresie układu drogowo-ulicznego:
1) ustala się, że układ dróg publicznych w obszarze objętym planem stanowią wymienione poniżej
tereny dróg, przy czym nazwy ulic nie stanowią ustaleń planu:
a) 1.KD-Z

– klasy zbiorczej

– ulica Królewska

b) 2.KD-D

– klasy dojazdowej

– ciąg ulic T. Czackiego – R. Traugutta

c) 3.KD-D

– klasy dojazdowej

– ulica Dowcip

d) 4.KD-D

– klasy dojazdowej

– ulica R. Traugutta;

2) ustala się zgodnie z rysunkiem planu linie rozgraniczające, które stanowią granice pasów
drogowych dróg publicznych przylegających do obszaru planu, zgodnie z rysunkiem planu:
a) północną granicę pasa drogowego ul. Świętokrzyskiej
b) wschodnią granicę pasa drogowego ul. Mazowieckiej,
c) zachodnią granicę pasa drogowego ciągu ulic: Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat,
3) ustala się, że droga 1.KD-Z ul. Królewska jest elementem podstawowego układu drogowo-ulicznego
miasta;
4) ustala się, że powiązania obszaru planu z układem zewnętrznym zapewniają drogi: 1.KD-Z, 2.KD-D,
4.KD-D;
5) ustala się powiązania dróg publicznych poprzez skrzyżowania w poziomie terenu.
2. W zakresie prowadzenia komunikacji rowerowej:
1) dopuszcza się prowadzenie komunikacji rowerowej w terenach dróg publicznych lub poza nimi
poprzez wydzielenie dróg dla rowerów, pasów lub kontrapasów dla rowerów lub zastosowanie
innych szczególnych rozwiązań organizacji ruchu;
2) ustala się prowadzenie komunikacji rowerowej w terenie B.3.ZP pomiędzy terenami B.12.KDW
i 4.KD-D ul. R. Traugutta;
3) dopuszcza się lokalizację stacji Warszawskiego Roweru Publicznego i parkingów dla rowerów na
obszarze całego planu;
3. W zakresie prowadzenia komunikacji pieszej:
1) ustala się prowadzenie komunikacji pieszej w terenach dróg publicznych;
2) ustala się wewnątrzkwartałowe powiazania piesze i pieszo-jezdne, zgodnie z przepisami
szczegółowymi;
4. W zakresie transportu zbiorowego:
1) ustala się obsługę obszaru planu metrem poprzez istniejącą II podziemną linię wraz z rejonami
wejść i wyjść ze stacji „Nowy Świat-Uniwersytet”,
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2) dopuszcza się obsługę obszaru objętego planem komunikacją autobusową prowadzoną w drodze
1 KD-Z ul. Królewskiej oraz w przylegających do obszaru planu ulicach: ciąg ulic Krakowskie
Przedmieście –Nowy Świat, ul. Świętokrzyska;
5. W zakresie parkowania:
1) ustala się realizację miejsc do parkowania dla obiektów noworealizowanych lub rozbudowywanych
na działkach budowlanych, na których będą realizowane lub znajdują się te obiekty za wyjątkiem
ich przebudowy i rozbudowy wyłącznie w zakresie dostosowania do osób ze szczególnymi
potrzebami;
2) ustala się liczbę miejsc do parkowania, poprzez określenie wskaźników parkingowych, o ile przepisy
szczegółowe nie stanowią inaczej:
a) dla samochodów osobowych:
- nie mniej niż 0,1 i nie więcej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny dla zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej,
- nie mniej niż 1 i nie więcej niż 6 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej dla obiektów
zamieszkania zbiorowego;
- nie mniej niż 1 i nie więcej niż 5 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej dla biur
i administracji publicznej;
- nie mniej niż 0,5 i nie więcej niż 6 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej w przedszkolach
i żłobkach, przy czym należy przeznaczyć co najmniej 3 miejsca postojowe dla krótkotrwałego
postoju,
- nie mniej niż 0,5 i nie więcej niż 5 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej w szkołach
podstawowych i średnich, przy czym należy przeznaczyć co najmniej 3 miejsca postojowe dla
krótkotrwałego postoju,
- nie mniej niż 1 i nie więcej niż 10 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej usług nauki;
- nie mniej niż 1 i nie więcej niż 15 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej usług zdrowia;
- nie mniej niż 1 i nie więcej niż 10 miejsc na 1000 m2 dla handlu i pozostałych usług;
b) dla rowerów:
- nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej,
- nie mniej niż 6 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej dla obiektów zamieszkania
zbiorowego, nie mniej jednak niż 4 miejsca;
- nie mniej niż 5 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej biur i administracji publicznej, nie
mniej jednak niż 6 miejsc,
- nie mniej niż 8 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej w przedszkolach i żłobkach, nie
mniej jednak niż 6 miejsc,
- nie mniej niż 20 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej w szkołach podstawowych
i średnich, nie mniej jednak niż 10 miejsc,
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- nie mniej niż 20 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej usług nauki, nie mniej jednak niż
10 miejsc;
- nie mniej niż 10 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej usług gastronomii, nie mniej
jednak niż 4 miejsca;
- nie mniej niż 6 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej usług zdrowia, nie mniej jednak niż
6 miejsc;
- nie mniej niż 3 miejsca na 1000 m2 powierzchni użytkowej usług sakralnych, nie mniej jednak
niż 10 miejsc;
- nie mniej niż 6 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej handlu i pozostałych usług, nie
mniej jednak niż 4 miejsca;
3) nakazuje się realizację miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę
parkingową w liczbie przewidzianej w przepisach odrębnych;
4) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW ustala się realizację ogólnodostępnych miejsc do
parkowania dla samochodów w liczbie nie mniejszej niż 5% potrzeb parkingowych obliczonych
według wskaźników parkingowych dla danego terenu – jako dodatkowe miejsca w stosunku do
obliczonych potrzeb.
§14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury
technicznej:
1) dopuszcza się zachowanie i użytkowanie istniejącej infrastruktury technicznej, a także jej remonty,
przebudowy lub rozbudowy w powiązaniu z układem zewnętrznym sieci infrastruktury technicznej,
wynikające z bieżących potrzeb funkcjonowania oraz przyszłego zagospodarowania terenu zgodnie
z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi;
2) ustala się lokalizację przewodów oraz innych obiektów liniowych infrastruktury technicznej
w liniach rozgraniczających terenów dróg publicznych;
3) dopuszcza się realizację tuneli wieloprzewodowych dla przewodów i innych obiektów liniowych
infrastruktury technicznej lokalizowanych zgodnie z pkt 2 i 4;
4) przy braku możliwości lokalizacji przewodów oraz innych obiektów liniowych infrastruktury
technicznej zgodnie z pkt 2, dopuszcza się ich lokalizowanie w liniach rozgraniczających terenów
przeznaczonych na inne cele, w sposób niekolidujący z istniejącą lub projektowaną zabudową
i zagospodarowaniem terenu oraz na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
5) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej innych niż przewody i obiekty liniowe
infrastruktury technicznej takich jak: stacje transformatorowe, przepompownie ścieków,
hydrofornie, stacje telekomunikacyjne, na całym obszarze planu zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;
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2) ustala się minimalne parametry sieci wodociągowych – DN 80;
3) ustala się, że sieć wodociągowa będzie realizowana w sposób umożliwiający jej wykorzystanie do
celów przeciwpożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. W zakresie odprowadzania ścieków bytowych:
1) ustala się odprowadzanie ścieków bytowych do sieci kanalizacyjnej;
2) ustala się minimalne parametry sieci – dla kanałów grawitacyjnych sieci kanalizacyjnej – DN 150,
a dla kanałów tłocznych – DN 50.
4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych:
1) ustala się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nieprzepuszczalnych dróg publicznych
do sieci kanalizacji deszczowej lub obiektów małej retencji;
2) ustala się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nieprzepuszczalnych parkingów powyżej
4 miejsc parkingowych do zbiorników retencyjnych, studni chłonnych, do ziemi lub do zbiorczej
sieci kanalizacji deszczowej po ich uprzednim podczyszczeniu zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) dla pozostałych terenów ustala się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi
w granicach własnej nieruchomości, przy czym odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do
ziemi nie może odbywać się ze szkodą dla działek sąsiednich;
4) przy braku możliwości odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do ziemi dopuszcza się ich
odprowadzenie do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej na warunkach określonych
w przepisach odrębnych i przy zastosowaniu urządzeń opóźniających ich odpływ do odbiornika;
5) ustala się minimalne parametry sieci kanalizacji deszczowej – DN 300;
6) dopuszcza się gromadzenie wód opadowych i roztopowych w otwartych lub zamkniętych
zbiornikach retencyjnych lub w studniach chłonnych, zlokalizowanych w granicach własnej
nieruchomości.;
7) dopuszcza się na obszarze planu, w szczególności na terenach zieleni urządzonej (ZP) lokalizowanie
urządzeń służących odprowadzaniu lub gromadzeniu wód opadowych i roztopowych, zgodnie
z przepisami odrębnymi.
5. W zakresie zaopatrzenia w gaz:
1) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;
2) ustala się minimalne parametry gazociągów – DN 20;
3) dopuszcza się wykorzystanie gazu ziemnego w urządzeniach wytwarzających ciepło oraz
urządzeniach kogeneracyjnych.
6. W zakresie zapatrzenia w energię elektryczną:
1) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej lub z indywidualnych
źródeł energii;
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2) ustala się, że indywidualne źródła energii będą wykorzystywały urządzenia kogeneracyjne lub
odnawialne źródła energii wykorzystujące wyłącznie energię promieniowania słonecznego,
wiatrową lub geotermalną o mocy nieprzekraczającej mocy mikroinstalacji, zgodnie z przepisami
odrębnymi;
3) ustala się realizację nowych i rozbudowę istniejących linii elektroenergetycznych jako kablowych
podziemnych;
4) ustala się minimalne parametry sieci elektroenergetycznej – 0,23 kV;
5) dopuszcza się budowę stacji transformatorowych jako wbudowanych lub podziemnych.
7. W zakresie zapatrzenia w ciepło:
1) ustala się zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej lub z indywidualnych źródeł ciepła;
2) ustala się, że indywidualne źródła ciepła będą zasilane: gazem, energią elektryczną lub
z odnawialnych źródeł energii wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego
lub geotermalną o mocy nieprzekraczającej mocy mikroinstalacji, przy czym źródła, w których
następuje spalanie paliw muszą spełniać wymogi zawarte w przepisach odrębnych, w tym z zakresu
ochrony środowiska;
3) dopuszcza się wytwarzanie ciepła przy użyciu instalacji solarnych połączonych z kolektorami
słonecznymi, lokalizowanymi na budynkach;
4) ustala się minimalne parametry sieci ciepłowniczej – DN 20;
5) dopuszcza się wytwarzanie ciepła w urządzeniach kogeneracyjnych, na warunkach określonych
w przepisach odrębnych.
8. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej:
1) dopuszcza się obsługę telekomunikacyjną z kablowej sieci telekomunikacyjnej;
2) dopuszcza się obsługę telekomunikacyjną z radiowej sieci za pośrednictwem zewnętrznych
nadawczo-odbiorczych urządzeń telekomunikacyjnych, w tym anten i stacji bazowych telefonii
komórkowej
3) ustala się realizację nowych i rozbudowę istniejących linii telekomunikacyjnych jako kablowych
podziemnych.
9. W zakresie gospodarowania odpadami obowiązują przepisy odrębne, w tym dotyczące zasad
segregacji.
§15. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
1. Do czasu realizacji zagospodarowania zgodnego z ustalonym w planie dopuszcza się użytkowanie
terenu w sposób dotychczasowy.
2. Zakazuje się lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem:
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1) tymczasowych obiektów budowlanych związanych z obsługą: sezonowych wystaw, pokazów,
występów artystycznych, lokalizowanych na terenach B.3ZP, B.4UN, B.9UN, B.11UN, 4.KD-D;
2) wygrodzonych sezonowych ogródków gastronomicznych w sąsiedztwie obiektów
gastronomicznych.
§16. Ustala się stawki procentowe służące naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu, określone w przepisach szczegółowych dla poszczególnych
terenów.
§17. 1. Ustala się jako granice terenów lokalizacji inwestycji celu publicznego linie rozgraniczające
terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami KD-Z, KD-D, UN, ZP, UAc:
1) linie rozgraniczające terenów: 1.KD-Z, 2.KD-D, 3.KD-D, 4.KD-D pod wydzielanie gruntów pod drogi
publiczne i drogi rowerowe, budowę, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych
dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji oraz
pod budowę i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę,
gromadzenia, przesyłania i odprowadzania ścieków;
2) linie rozgraniczające terenu B.3ZP pod wydzielanie gruntów pod publiczne dostępne samorządowe
parki, a także ich urządzanie, w tym budowę lub przebudowę;
3) linie rozgraniczające terenów B.4UN, B.9UN, B.11UN pod budowę i utrzymywanie uczelni
publicznych, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
4) linie rozgraniczające terenu B.8UAc pod budowę i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów
organów administracji.
2. Dopuszcza się na całym obszarze planu lokalizowanie inwestycji celu publicznego zgodnie
z przeznaczeniem oraz zasadami zagospodarowania poszczególnych terenów określonymi w przepisach
niniejszego planu.
§18. Ustalenia dotyczące kolorystyki obiektów budowlanych:
1. Na powierzchniach ścian tynkowanych lub malowanych nakazuje się stosowanie:
1) kolorów jasnych i niskochromatycznych, to jest na przykład w odniesieniu do wzornika w systemie
NCS, barw o odcieniach posiadających maksymalnie do 20% domieszki czerni oraz
nieprzekraczających 20% chromatyczności barwy. Dopuszcza się stosowanie odcieni o wyższej
chromatyczności, to jest spoza wyznaczonych przedziałów, wyłącznie na fragmentach ścian
budynków, nieprzekraczających 10% powierzchni danej elewacji;
2) palety kolorystycznej w odcieniach kolorów żółtych, pomarańczowych, czerwonych i brązowych, to
jest na przykład w odniesieniu do wzornika kołowego w systemie NCS, barw w przedziale od G90Y
poprzez Y50R do R20B.
2. Ustalenia, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą:
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1) obiektów wpisanych do rejestru zabytków, dla których obowiązują przepisy odrębne;
2) obiektów objętych ochroną w planie, dla których nakazuje się zachowanie istniejącej lub
przywrócenie historycznej kolorystyki;
3) obiektów budowlanych do zachowania, dla których obowiązują przepisy § 7;
4) budowli;
5) murali;
6) budynków z okładzinami z materiałów szlachetnych.
§19. Ustalenia dotyczące zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń:
1. Zakazuje się grodzenia terenów stanowiących przestrzenie publiczne, wymienione w § 8 ust. 1,
za wyjątkiem ogrodzeń ogródków jordanowskich i placów zabaw dla dzieci oraz ogrodzeń tymczasowych
wydzielających ogródki gastronomiczne w sąsiedztwie obiektów gastronomicznych o max dopuszczalnej
wysokości 1,4 m, chyba że przepisy szczegółowe dla terenów stanowią inaczej.
2. Dopuszcza się w przypadku realizacji ogrodzeń od strony terenów stanowiących przestrzenie
publiczne, wymienionych w § 8 ust. 1, ich sytuowanie w linii rozgraniczającej, z dopuszczeniem miejscowego
wycofania w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód, w szczególności drzew, urządzeń
infrastruktury technicznej oraz w miejscach sytuowania przejść bramowych, z zastrzeżeniem §5 ust. 2. pkt. 6,
o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.
3. Ustala się dla ogrodzeń w obszarze planu, z wyjątkiem ogrodzeń objętych ochroną i o ile przepisy
szczegółowe nie stanowią inaczej:
1) maksymalna wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 1,6 metra od poziomu terenu;
2) części pełne ogrodzeń (nie ażurowe) nie mogą być wyższe niż 0,4 m od poziomu terenu;
3) łączna powierzchnia prześwitów ogrodzenia nie może być mniejsza niż 50% powierzchni całego
przęsła ogrodzenia;
4) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych i blachy;
5) dopuszcza się stosowanie żywopłotów jako ogrodzeń.
4. Zakazuje się sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, za wyjątkiem:
1) tablic i urządzeń reklamowych służących do upowszechniania informacji;
2) urządzeń reklamowych w postaci słupa ogłoszeniowo-reklamowego o formie walca o średnicy
1,4 m i maksymalnej wysokości 4,82 m (nie licząc elementów fotowoltaicznych służących zasilaniu
słupa, przewyższających jego zwieńczenie o 0,4 m), przy czym nakazuje się zachowanie minimalnej
odległości:
a) od innych tablic i urządzeń reklamowych w formie wolnostojącej: 50 m,
b) od budynków: 6 m,
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c) od wiat przystankowych publicznego transportu zbiorowego: 10 m,
d) od pomnika: 50 m,
e) od innych obiektów budowlanych, służących upamiętnieniu wydarzeń historycznych bądź osób:
30 m;
3) tablic reklamowych na wiatach przystankowych publicznego transportu zbiorowego, przy czym:
a) dopuszcza się umieszczanie trzech zintegrowanych z wiatą tablic, o maksymalnej wielkości
powierzchni ekspozycyjnej 2,16 m2 dla każdej strony tablicy, z zastrzeżeniem że łączna
powierzchnia ekspozycyjna nie może przekroczyć 50% powierzchni ścian wiaty,
b) zakazuje się umieszczania tablic na dachu wiaty;
4) tablic reklamowych na tymczasowym ogrodzeniu i wyposażeniu placu budowy, przy czym:
a) dopuszcza się tylko tablice niewystające poza obrys ogrodzenia lub wyposażenia placu budowy
oraz których powierzchnia ekspozycyjna zajmuje maksymalnie 30% pojedynczego przęsła
ogrodzenia,
b) nakazuje się, aby przedmiotem reklamy była promocja inwestycji, realizowanej na tym placu
budowy;
5) tymczasowych tablic i urządzeń reklamowych sytuowanych na terenie zajętym na potrzeby
wydarzenia sportowego, kulturalnego bądź społecznego na czas nie dłuższy niż 30 dni;
6) tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niebędących szyldami na dachach budynków wyższych
niż 25 m, w tym każdorazowo na usytuowanych na tych dachach urządzeniach technicznych i ich
osłonach: w postaci ażurowych liter lub znaków o wysokości nie przekraczającej 1/10 wysokości
elewacji, lecz nie wyższych niż 6 m.
7) szyldów na budynkach, przy czym:
a) nakazuje się ich umieszczanie, z zastrzeżeniem lit. b, c, d, e, f, g, h, i, w strefie parteru w polu
szyldowym, przy czym:
- strefę parteru należy rozumieć jako elewację parteru i widocznej kondygnacji podziemnej,
a także elewację drugiej kondygnacji nadziemnej, jeśli ta zaprojektowana została dla
pełnienia funkcji handlowych bądź usługowych, zachowuje spójność architektoniczną
z elewacją parteru i wyraźnie różni się od elewacji kondygnacji wyższych; górna granica strefy
parteru jest wyobrażoną linią, wyznaczoną przez element architektoniczny oddzielający
wizualnie kondygnacje, a w przypadku jego braku – wyobrażoną linią wyznaczaną przez
dolną krawędź najniżej położonego elementu kolejnej kondygnacji (otwór okienny lub
drzwiowy, płyta balkonowa, dekoracja architektoniczna) z wyłączeniem wsporników
balkonów i wykuszów; w przypadku budynków parterowych górną krawędzią jest górna
krawędź elewacji;
- pole szyldowe należy rozumieć jako położoną nad witryną ograniczoną strefę parteru, której
dolną granicę stanowi linia wyznaczona przez górną krawędź witryny, boczne granice
stanowią linie wyznaczone przez maksymalny zasięg witryny po obu stronach wraz
z ewentualnymi opaskami, a górną granicę stanowi linia wyznaczona przez element
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architektoniczny oddzielający wizualnie kolejną kondygnację, przy czym w przypadku braku
takiego elementu górną granicę stanowi linia wyznaczona przez dolną krawędź najniżej
położonego na elewacji elementu kolejnej kondygnacji (otworu okiennego lub drzwiowego,
płyty balkonowej, dekoracji architektonicznej, z wyłączeniem wsporników balkonów
i wykuszów), a w przypadku braku kolejnej kondygnacji – górna krawędź elewacji,
- na jednym budynku, w obrębie pól szyldowych o jednolitej wysokości i usytuowanych na tej
samej wysokości, nakazuje się sytuowanie szyldów o jednolitej wysokości i na tej samej
wysokości,
- szyldy muszą być umieszczone, w taki sposób, aby ich płaszczyzna ekspozycyjna
zorientowana była równolegle do płaszczyzny ściany budynku, za wyjątkiem szyldów
semaforowych,
- wysokość maksymalna szyldu nie może przekraczać 0,9 m,
- dopuszcza się sytuowanie na elewacji maksymalnie jednego szyldu semaforowego, to jest
szyldu o głębokości powyżej 0,25 m i szerokości nie większej niż 0,25 m, na każdy lokal
posiadający witrynę, przy czym powierzchnia szyldu nie może przekraczać 0,5 m2, chyba że
jest on kwadratem o długości boku nie większej niż 0,9 m i odpowiadającej wysokości szyldu
tego samego podmiotu, umieszczonego w polu szyldowym; żaden element szyldu
semaforowego nie może być oddalony od elewacji o więcej niż 1 m,
b) szyldy umieszczone na fragmencie elewacji pomiędzy polami szyldowymi muszą stanowić
integralną część szyldu usytuowanego w polu szyldowym, przy czym jeżeli odległość między
polami szyldowymi przekracza 2 m, to szyldy te muszą posiadać formę ażurową,
c) w obrysie witryn, nad którymi nie istnieje pole szyldowe, nakazuje się umieszczanie szyldów,
których wysokość nie przekracza 0,9 m, a powierzchnia ekspozycyjna nie przekracza 20%
powierzchni prześwitu witryny,
d) w pasie o szerokości 1 m po obu stronach wejścia do budynku lub bramy nakazuje się
umieszczanie maksymalnie jednego szyldu jednego podmiotu o maksymalnej powierzchni
0,25 m2, tworzących łącznie zestaw szyldów w przypadku usytuowania więcej niż jednego szyldu
po jednej stronie,
e) dopuszcza się na budynkach użyteczności publicznej sytuowanie szyldów poza strefą parteru
i poniżej górnej krawędzi elewacji, przy czym:
- szyldy muszą być realizowane w formie ażurowej,
- szyldy muszą być usytuowane poza obrysem otworów okiennych i drzwiowych
- wysokość szyldów o orientacji poziomej lub szerokość szyldów o orientacji pionowej nie
może przekraczać: 1/5 wysokości elewacji, lecz nie więcej niż 1 m – dla elewacji o wysokości
mniejszej niż 6 m, 1/6 wysokości elewacji, lecz nie więcej niż 1,50 m – dla elewacji
o wysokości większej lub równej 6 m i mniejszej niż 12 m, 1/8 wysokości elewacji, lecz nie
więcej niż 2,50 m – dla elewacji o wysokości większej lub równej 12 m i mniejszej niż 25 m,
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1/10 wysokości elewacji, lecz nie więcej niż 6 m – dla elewacji o wysokości większej lub
równej 25 m,
f) dopuszcza się na budynkach użyteczności publicznej pełniących funkcję hotelu, teatru, kina,
muzeum, biblioteki, opery, operetki, filharmonii bądź domu kultury: jednego szyldu
semaforowego w formie ażurowej dla podmiotu prowadzącego wyżej wymienioną działalność,
przy czym:
- maksymalna wysokość szyldów semaforowych wynosi 3 m dla budynków do 15 m wysokości
i 6 m dla pozostałych budynków, zaś maksymalna głębokość szyldów semaforowych wynosi
1,5 m, przy czym nie może być ona większa niż 30% ich wysokości,
- szyldy muszą być usytuowane poza obrysem otworów okiennych i drzwiowych
g) dopuszcza się sytuowanie szyldów ażurowych powyżej górnej krawędzi elewacji, w tym na
urządzeniach technicznych i ich osłonach sytuowanych na dachach budynków, wyłącznie na
budynkach użyteczności publicznej, przy czym:
- wysokość szyldów nie może przekraczać: 1/5 wysokości elewacji, lecz nie więcej niż 1 m – dla
elewacji o wysokości mniejszej niż 6 m, 1/6 wysokości elewacji, lecz nie więcej niż 1,50 m –
dla elewacji o wysokości większej lub równej 6 m i mniejszej niż 12 m, 1/8 wysokości
elewacji, lecz nie więcej niż 2,50 m – dla elewacji o wysokości większej lub równej 12 m
i mniejszej niż 25 m, 1/10 wysokości elewacji, lecz nie więcej niż 6 m – dla elewacji
o wysokości większej lub równej 25 m;
- szyldy powyżej górnej krawędzi elewacji nie mogą być usytuowane na budynku, na którym
inne szyldy usytuowane są jednocześnie na elewacji powyżej strefy parteru,
i) zakazuje się umieszczania szyldów:
- w sposób przesłaniający detale architektoniczne oraz inne charakterystyczne elementy
ściany,
- w odległości mniejszej niż 1,2 m od znaków MSI na tej samej płaszczyźnie ścian budynków;
8) szyldów na ogrodzeniach, przy czym:
a) dopuszcza się ich umieszczanie wyłącznie w przypadku gdy na ogrodzonej nieruchomości nie
występują szyldy wolnostojące,
b) nakazuje się umieszczanie w strefie wejścia lub wjazdu na działkę, a szerokość takiej strefy
wynosi po 2,5 m w każdą stronę od furtki lub bramy,
c) w ramach danej strefy wejścia lub wjazdu na działkę:
- dopuszcza się umieszczanie przez podmiot prowadzący działalność na nieruchomości tylko
jednego szyldu, a w przypadku umieszczenia w tej strefie większej liczby szyldów różnych
podmiotów, nakazuje się ujednolicenie szyldów pod względem rozmiarów i formy,
- nakazuje się ograniczenie łącznej powierzchni wszystkich szyldów do 1 m2,
- zakazuje się umieszczania szyldów wystających ponad ogrodzenie,
9) szyldów wolnostojących, sytuowanych na terenach przeznaczonych pod usługi, przy czym:
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a) dopuszcza się lokalizowanie na nieruchomości tylko jednej wolnostojącej tablicy reklamowej lub
urządzenia reklamowego, będącej szyldem; przy czym na takiej pojedynczej tablicy lub
urządzeniu reklamowym można umieszczać zgrupowanie szyldów, tj. więcej niż jeden szyld,
b) ustala się wysokość całkowitą tablicy lub urządzenia reklamowego z szyldem: 6 m,
c) ustala się szerokość tablicy lub urządzenia reklamowego z szyldem lub zgrupowaniem szyldów:
1,2 m.
5. Wyłącznie dla tablic reklamowych na wiatach przystankowych publicznego transportu zbiorowego,
o których mowa w ust. 4 pkt 3, dopuszcza się stosowanie wyświetlaczy, to jest takich tablic, które eksponują
na ekranie zmienne, ale zmieniające się bez przerw i nie częściej niż co 10 sekund nieruchome obrazy, przy
czym:
1) nakazuje się stosowanie urządzeń dostosowujących automatycznie jasność obrazu do jasności
otoczenia,
2) nakazuje się, aby w czasie pełnego nasłonecznienia maksymalna jasność ekranu nie przekraczała
2500 cd/m2, zaś po zmroku 350 cd/m2.
§20. Ustalenia dotyczące minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych:
1. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych zgodnie z przepisami
szczegółowymi.
2. Istniejące działki oraz działki powstałe po odcięciu części pod drogę, niespełniające przepisów
szczegółowych dotyczących norm powierzchniowych, zachowuje się i dopuszcza pod zainwestowanie przy
zachowaniu pozostałych przepisów szczegółowych.

Rozdział 2
Przepisy szczegółowe
dla terenów
§21. Dla terenu B.1 UT(U):
1. Ustala się przeznaczenie terenu:
1) podstawowe: zabudowa usług turystyki – hotel z nakazem realizacji usług podstawowych
w parterach budynków;
2) dopuszczalne maksymalnie 40% powierzchni użytkowej budynków: usługi w szczególności z zakresu
biur, administracji, kultury .
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) ustala się minimalną powierzchnię dla nowo wydzielonych działek budowlanych: 3000 m2;
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2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 5%;
3) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej: 5,2, w tym dla części nadziemnej 4,2;
4) ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej: 2,6;
5) ustala się maksymalny udział powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki
budowlanej: 90%;
6) ustala się wysokość zabudowy maksymalnie 30 m;
7) ustala się linie zabudowy:
a) obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
8) ustala się geometrię dachu nowej zabudowy – dachy płaskie lub spadziste ze spadkiem 25-30
stopni;
9) nakazuje się zachowanie istniejącej zabudowy z prawem do przebudowy i rozbudowy – wyłącznie
w zakresie dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami;
10) ustala się elewacje frontowe oraz wejścia główne do budynku od strony: 1KD-Z ul. Królewska
(pl. Piłsudskiego) i pl. S. Małachowskiego – przylegający do obszaru planu;
11) nakazuje się dostosowanie wystroju elewacji nowoprojektowanych budynków usytuowanych
w pierzei placu Małachowskiego – przylegającego do obszaru planu, do istniejącej zabudowy na
tym placu;
12) zakazuje się realizacji ogrodzeń;
13) nakazuje się stosowanie szlachetnych materiałów elewacyjnych na elewacjach od strony
przestrzeni publicznych: 1 KD-Z – ul. Królewska (pl. Piłsudskiego), B.12 KDW – Pasażu Niżyńskiego
i terenu B.3 ZP, pl. S. Małachowskiego – przylegającego do obszaru planu,
14) ustala się rejon usług w parterach budynków zgodnie z rysunkiem planu, przy czym nakazuje się
sytuowanie wejść do lokali usługowych od strony przestrzeni publicznych: 1 KD-Z – ul. Królewska
(pl. Piłsudskiego), pl. S. Małachowskiego – przylegający do obszaru planu;
15) ustala się wewnątrzkwartałowe powiązanie piesze zgodnie z rysunkiem planu;
16) ustala się przejście bramowe zgodnie z rysunkiem planu;
17) dopuszcza się realizację miejsc postojowych w formie parkingu podziemnego.
3. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu:
1) ustala się obsługę terenu od 1 KD-Z ul. Królewska lub od B.12 KDW Pasaż W. Niżyńskiego – drogi
wewnętrznej mającej powiązanie z drogą publiczną 1.KD-Z ul. Królewska;
2) wskaźniki parkingowe zgodnie z § 13 ust.5 pkt 2;
3) obowiązuje § 13 ust.5 pkt 1,3.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
1) dla strefy ochrony konserwatorskiej KZ-PH obowiązuje § 7 ust. 1 i 2;
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2) dla strefy ochrony konserwatorskiej KZ-B obowiązuje § 7 ust. 3 i 4;
3) dla strefy ochrony konserwatorskiej KZ-U obowiązuje § 7 ust. 5 i 6;
4) wskazuje się na rysunku planu obszar wpisany do rejestru zabytków – układ urbanistyczny
pl. S. Małachowskiego obowiązuje § 7 ust. 8;
5) wskazuje się na rysunku planu obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków, o którym mowa
w §7 ust. 13 pkt 14;
6) dla obiektu określonego w §7 ust. 13 pkt 14, objętego ochroną w planie zgodnie z rysunkiem planu,
obowiązują przepisy §7 ust. 14;
5. Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu
wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu: 30%.
§22. Dla terenu B.2 U:
1. Ustala się przeznaczenie terenu: usługi w szczególności z zakresu biur, administracji, nauki, turystyki
typu hostele, biur podróży, punktów informacji turystycznej, handlu typu galerie sztuki, sklepy
specjalistyczne dla plastyków, księgarnie, antykwariaty, gastronomii z nakazem realizacji usług
podstawowych w parterach budynków.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) ustala się minimalną powierzchnię dla nowo wydzielonych działek budowlanych: 1000 m2;
2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 20%;
3) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej: 5,9, w tym dla części nadziemnej 4,9;
4) ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej: 4,4;
5) ustala się maksymalny udział powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki
budowlanej: 80%;
6) ustala się wysokość zabudowy maksymalnie 30 m;
7) ustala się linie zabudowy:
a) obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
8) ustala się geometrię dachu nowej zabudowy: dachy płaskie lub spadziste ze spadkiem 25-30 stopni;
9) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy z prawem do przebudowy i rozbudowy, również
w zakresie dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami z zastrzeżeniem ust. 5;
10) zakazuje się realizacji usług z zakresu finansów, banków w lokalach w parterach budynków
usytuowanych od strony pl. Małachowskiego – przylegającego do obszaru planu;
11) nakazuje się zachowanie istniejącego ogrodzenia z bramą wjazdową od strony 2 KD-D ciąg
ul. T. Czackiego-R. Traugutta;
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11) ustala się ochronę ogrodzenia zgodnie z §7 ust. 18;
12) nakazuje się stosowanie szlachetnych materiałów elewacyjnych na elewacjach od strony
przestrzeni publicznych: 2 KD-D ciąg ul. T. Czackiego – R. Traugutta, terenu B.3 ZP,
pl. S. Małachowskiego – przylegającego do obszaru planu;
13) ustala się realizację usług w parterach budynków w rejonach wyznaczonych na rysunku planu przy
czym nakazuje się realizację wejść do lokali usługowych od strony przestrzeni publicznych: 2 KD-D
ciąg ul. T. Czackiego-R.Traugutta, pl. S. Małachowskiego – – przylegającego do obszaru planu;
14) zakazuje się realizacji obiektów handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 1000 m2;
15) ustala się wewnątrzkwartałowe powiązanie piesze zgodnie z rysunkiem planu;
16) dopuszcza się realizację miejsc postojowych w formie parkingu podziemnego.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu:
1) obsługa terenu od 2 KD-D ciąg ul. T. Czackiego – R. Traugutta;
2) wskaźniki parkingowe zgodnie z § 13 ust. 5 pkt 2;
3) obowiązuje § 13 ust. 5 pkt 1,3.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
1) teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej KZ-PH, dla której obowiązuje § 7 ust. 1 i 2;
2) dla strefy ochrony konserwatorskiej KZ-B obowiązuje § 7 ust. 3 i 4;
3) dla strefy ochrony konserwatorskiej KZ-U obowiązuje § 7 ust. 5 i 6;
4) wskazuje się na rysunku planu obiekt wpisany do rejestru zabytków – pl. S. Małachowskiego nr 2
objęty ochroną na podstawie przepisów odrębnych z zakresu ochrony zabytków przy czym
dopuszcza się jego przebudowę wyłącznie w zakresie dostosowania do osób ze szczególnymi
potrzebami.
5) nakaz zachowania tablic pamiątkowych wskazanych w § 7 ust. 10, z dopuszczeniem relokacji
zgodnie z § 7 ust. 10.
6. Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu
wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu: 30%.
§23. Dla terenu B.3 ZP:
1. Ustala się przeznaczenie terenu:
1) podstawowe: zieleń urządzona – park;
2) dopuszczalne maksymalnie 10% powierzchni działki budowlanej usługi typu plenerowego
w szczególności z zakresu wystaw i ekspozycji dzieł sztuki.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) ustala się minimalną powierzchnię dla nowo wydzielonych działek budowlanych: 3000 m2;
2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 70%;
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3) zakazuje się realizacji obiektów kubaturowych;
4) dopuszcza się wymianę nawierzchni istniejących chodników, z możliwością ich rekompozycji, pod
warunkiem zastosowania indywidualnych rozwiązań z wykorzystaniem materiałów szlachetnych;
5) zakaz realizacji ogrodzeń;
6) ustala się wewnątrzkwartałowe powiązanie piesze o min. szerokości 2m, zgodnie z rysunkiem
planu.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) ustala się drzewa o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych zgodnie z rysunkiem planu
i §6 ust. 1 pkt 2;
2) ustala się rejon lokalizacji rzędu drzew zgodnie z rysunkiem planu i §6 ust. 1 pkt 3.
4. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: zgodnie z § 8.
5. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów: dla pomnika przyrody obowiązuje § 10.
6. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: dopuszcza się obsługę terenu od 4 KD-D ul. R. Traugutta lub
od B.12 KDW Pasaż W. Niżyńskiego – drogi wewnętrznej mającej powiązanie z drogą publiczną 1.KD-Z
ul. Królewska.
7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
1) dla strefy ochrony konserwatorskiej KZ-PH obowiązuje § 7 ust. 1 i 2;
2) dla strefy ochrony konserwatorskiej KZ-B obowiązuje § 7 ust. 3 i 4;
3) dla strefy ochrony konserwatorskiej KZ-U obowiązuje § 7 ust. 5 i 6;
4) dla strefy ochrony konserwatorskiej KZ-OA obowiązuje § 7 ust. 16;
5) wskazuje się na rysunku planu obszar ujęty w gminnej ewidencji zabytków, o którym mowa
w §7 ust. 13 pkt 15;
6)

dla obszaru określonego w §7 ust. 13 pkt 15, objętego ochroną w planie zgodnie z rysunkiem

planu, obowiązują przepisy §7 ust. 15 pkt. 2,3,5,6,7.
8. Rozmieszczenie inwestycji celu publicznego ustala się zgodnie z §17.
9. Nie ustala się stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu.
§24. Dla terenu B.4 UN:
1. Ustala się przeznaczenie terenu:
1) podstawowe: zabudowa usług nauki;
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2) dopuszczalne maksymalnie 20% powierzchni użytkowej budynków: usługi w szczególności z zakresu
kultury, wystawiennictwa, gastronomii, handlu typu galerie sztuki, sklepy specjalistyczne dla
plastyków, księgarnie, antykwariaty.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) ustala się minimalną powierzchnię dla nowo wydzielonych działek budowlanych: 8000 m2;
2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 25%;
3) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej: 2,4, w tym dla części nadziemnej 1,4;
4) ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej: 1,2;
5) ustala się maksymalny udział powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki
budowlanej: 40%;
6) ustala się wysokość zabudowy: maksymalnie 21 m;
7) ustala się obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
8) ustala się geometrię dachu zabudowy: spadziste ze spadkiem 14-45 stopni;
9) zakazuje się nadbudowy;
10) ustala się zachowanie istniejącej zabudowy z prawem do przebudowy – wyłącznie w zakresie
dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami;
11) ustala się akcent przestrzenny, zgodnie z rysunkiem planu – kopię pomnika kondotiera weneckiego
Bartolomea Colleoniego, dla którego nakazuje się zachowanie lokalizacji oraz ochronę formy
istniejącej rzeźby;
12) ustala się oś kompozycyjno-widokową zgodnie z rysunkiem planu i §5 ust. 2 pkt 7.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) ustala się drzewa o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych zgodnie z rysunkiem planu
i §6 ust. 1 pkt 2;
2) ustala się rejon lokalizacji rzędu drzew zgodnie z rysunkiem planu i §6 ust. 1 pkt 3;
3) ustala się strefę zieleni zgodnie z rysunkiem planu i §6 ust. 1 pkt 4.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu:
1) ustala się obsługę terenu od drogi publicznej 4 KD-D ul. R. Traugutta;
2) dopuszcza się obsługę terenu z drogi wewnętrznej B.12 KDW Pasaż W. Niżyńskiego;
3) dopuszcza się obsługę terenu od ul. Krakowskie Przedmieście – droga przylegająca do obszaru
planu;
4) wskaźniki parkingowe zgodnie z § 13 ust. 5 pkt 2;
5) obowiązuje § 13 ust. 5 pkt 1,3.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
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1) dla strefy ochrony konserwatorskiej KZ-PH obowiązuje § 7 ust. 1 i 2;
2) dla strefy ochrony konserwatorskiej KZ-U obowiązuje § 7 ust. 5 i 6;
3) dla strefy ochrony konserwatorskiej KZ-OA obowiązuje § 7 ust. 16;
4) wskazuje się obiekty wpisane do rejestru zabytków – ul. Krakowskie Przedmieście nr 5, oznaczone
na rysunku planu, objęte ochroną na podstawie przepisów odrębnych z zakresu ochrony zabytków
przy czym dopuszcza się przebudowę wyłącznie w zakresie dostosowania do osób ze szczególnymi
potrzebami;
5) wskazuje się na rysunku planu ogrodzenie ujęte w gminnej ewidencji zabytków, o którym mowa
w §7 ust. 17 pkt 1;
5) dla obiektu określonego w §7 ust. 17 pkt 1, objętego ochroną w planie zgodnie z rysunkiem planu,
obowiązują przepisy §7 ust. 18;
6) wskazuje się na rysunku planu obszar ujęty w gminnej ewidencji zabytków, o którym mowa
w §7 ust. 13 pkt 15;
7) dla obszaru określonego w §7 ust. 13 pkt 15, objętego ochroną w planie zgodnie z rysunkiem planu,
obowiązują przepisy §7 ust. 15;
8) w przypadku prowadzenia remontów nawierzchni dopuszcza się podkreślenie ukształtowania
posadzki i elementami małej architektury osiowości elewacji frontowej oraz elewacji od strony
terenu B.3ZP;
9) nakaz zachowania tablic pamiątkowych wskazanych w § 7 ust. 10, z dopuszczeniem relokacji
zgodnie z § 7 ust. 11.
7. Rozmieszczenie inwestycji celu publicznego ustala się zgodnie z §17.
8. Nie ustala się stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu.
§25. Dla terenu B.5 U:
1. Ustala się przeznaczenie terenu: usługi w szczególności z zakresu biur, administracji, turystyki typu
hostele, biura podróży, punkty informacji turystycznej, handlu typu galerie sztuki, sklepy specjalistyczne dla
plastyków, księgarnie, antykwariaty, gastronomii z nakazem realizacji usług podstawowych w parterach
budynków.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) ustala się minimalną powierzchnię dla nowo wydzielonych działek budowlanych: 1000 m2;
2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 10%;
3) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej: 3,6, w tym dla części nadziemnej 2,6;
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4) ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej: 1,9;
5) ustala się maksymalny udział powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki
budowlanej: 70%;
6) ustala się wysokość zabudowy maksymalnie 18 m;
7) ustala się obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
8) ustala się geometrię dachu zabudowy: spadziste ze spadkiem 18-25 stopni;
9) ustala się zachowanie istniejącej zabudowy z prawem do przebudowy lub rozbudowy – wyłącznie
w zakresie dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami;
10) zakazuje się realizacji usług z zakresu finansów, banków w lokalach w parterach budynków
usytuowanych od ul. Krakowskie Przedmieście – droga przylegająca do obszaru planu;
11) nakazuje się stosowanie szlachetnych materiałów elewacyjnych na elewacjach od strony
przestrzeni publicznych – ul. Krakowskie Przedmieście – droga przylegająca do obszaru planu;
12) ustala się realizację usług w parterach budynków w rejonach wyznaczonych na rysunku planu, przy
czym nakazuje się realizację wejść do lokali usługowych od strony przestrzeni publicznych
ul. Krakowskie Przedmieście – droga przylegająca do obszaru planu;
13) zakazuje się realizacji obiektów handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2.
3. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu:
1) ustala się obsługę terenu od ul. Krakowskie Przedmieście – droga przylegająca do obszaru planu;
2) wskaźniki parkingowe zgodnie z § 13 ust. 5 pkt 2;
3) obowiązuje § 13 ust. 5 pkt 1,3.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
1) dla strefy ochrony konserwatorskiej KZ-PH obowiązuje § 7 ust. 1 i 2;
2) dla strefy ochrony konserwatorskiej KZ-U obowiązuje § 7 ust. 5 i 6;
3) dla strefy ochrony konserwatorskiej KZ-OA obowiązuje § 7 ust. 16;
4) wskazuje się obiekt wpisany do rejestru zabytków – ul. Krakowskie Przedmieście nr 7, oznaczony na
rysunku planu, objęty ochroną na podstawie przepisów odrębnych z zakresu ochrony zabytków
przy czym dopuszcza się jego przebudowę lub rozbudowę wyłącznie w zakresie dostosowania do
osób ze szczególnymi potrzebami;
5) nakaz zachowania tablic pamiątkowych wskazanych w § 7 ust. 10, z dopuszczeniem relokacji
zgodnie z § 7 ust. 11.
5. Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu
wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu: 30%.
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§26. Dla terenu B.6 U/MW:
1. Ustala się przeznaczenie terenu: usługi w szczególności z zakresu biur, administracji, finansów,
bankowości, biur podróży, punktów informacji turystycznej, klubów muzycznych, turystyki w tym hotele,
hostele, gastronomii, handlu typu galerie sztuki, sklepy specjalistyczne dla plastyków, pracownie plastyczne,
księgarnie, antykwariaty
lub zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
– z nakazem realizacji usług podstawowych w parterach budynków.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) ustala się minimalną powierzchnię dla nowo wydzielonych działek budowlanych: 1000 m2;
2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 5%;
3) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej 5,6, w tym dla części nadziemnej 4,6;
4) ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej 1,3;
5) ustala się maksymalny udział powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki
budowlanej 80%;
6) ustala się wysokość zabudowy maksymalnie 24 m;
7) ustala się linie zabudowy:
a) obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
8) ustala się geometrię dachu zabudowy: dachy płaskie lub spadziste ze spadkiem 18-25 stopni;
9) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy z prawem do przebudowy, nadbudowy
i rozbudowy z zastrzeżeniem ust. 5;
10) zakaz realizacji ogrodzeń od strony ulic: 2 KD-D ciąg ul. T. Czackiego – R. Traugutta, 3 KD-D
ul. Dowcip, ul. Mazowieckiej – droga przylegająca do obszaru planu;
11) nakazuje się stosowanie szlachetnych materiałów elewacyjnych na elewacjach od strony
przestrzeni publicznych: 2 KD-D ciąg ul. T. Czackiego – R. Traugutta, 3 KD-D ul. Dowcip,
ul. Mazowieckiej – droga przylegająca do obszaru planu;
12) ustala się realizację usług w parterach budynków w rejonach wyznaczonych na rysunku planu, przy
czym nakazuje się realizację wejść do lokali usługowych od strony przestrzeni publicznych: 2 KD-D
ciąg ul. T. Czackiego – R. Traugutta, ul. Mazowieckiej – droga przylegająca do obszaru planu;
13) zakazuje się realizacji obiektów handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 1000 m2;
14) ustala się wewnątrzkwartałowe powiązanie pieszo-jezdne zgodnie z rysunkiem planu;
15) dopuszcza się realizację miejsc postojowych w formie parkingu podziemnego.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: ustala się drzewa o szczególnych walorach
przyrodniczo-krajobrazowych zgodnie z rysunkiem planu i §6 ust. 1 pkt 2.
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4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu:
1) ustala się obsługę terenu od 2 KD-D ciąg ul. T. Czackiego – R. Traugutta lub 3 KD-D ul. Dowcip;
2) dopuszcza się obsługę terenu od ul. Mazowieckiej – droga przylegająca do obszaru planu;
3) wskaźniki parkingowe zgodnie z § 13 ust. 5 pkt 2;
4) obowiązuje § 13 ust. 5 pkt 1, 3, 4.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
1) dla strefy ochrony konserwatorskiej KZ-PH obowiązuje § 7 ust. 1 i 2;
2) dla strefy ochrony konserwatorskiej KZ-B obowiązuje § 7 ust. 3 i 4;
3) dla strefy ochrony konserwatorskiej KZ-U obowiązuje § 7 ust. 5 i 6;
4) wskazuje się na rysunku planu obiekty wpisane do rejestru zabytków – ul. R. Traugutta nr 7 wraz
z otoczeniem, ul. T. Czackiego nr 21/23 objęte ochroną na podstawie przepisów odrębnych
z zakresu ochrony zabytków przy czym dopuszcza się ich przebudowę lub rozbudowę wyłącznie
w zakresie dostosowania do osób ze szczególnymi potrzebami;
5) wskazuje się na rysunku planu obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków, o których mowa
w §7 ust. 13 pkt 1, 5, 6, 7, 8, 13;
6) dla obiektów określonych w §7 ust. 13 pkt 1, 5, 6, 7, 8, 13, objętych ochroną w planie zgodnie
z rysunkiem planu, obowiązują przepisy §7 ust. 14 przy czym dopuszcza się ich przebudowę,
rozbudowę oraz nadbudowę wyłącznie tych budynków, które zostały dopuszczone do nadbudowy
na rysunku planu, zgodnie ze wskaźnikami określonymi w ust. 2;
6. Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu
wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu 30%.
§27. Dla terenu B.7 U/MW:
1. Ustala się przeznaczenie terenu: usługi w szczególności z zakresu biur, administracji, finansów,
bankowości, biur podróży, punktów informacji turystycznej, klubów muzycznych, turystyki w tym hotele,
hostele, gastronomii, handlu typu galerie sztuki, sklepy specjalistyczne dla plastyków, pracownie plastyczne,
księgarnie, antykwariaty
lub zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
– z nakazem realizacji usług podstawowych w parterach budynków.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) ustala się minimalną powierzchnię dla nowo wydzielonych działek budowlanych: 1000 m2;
2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 5%;
3) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej: 5,6, w tym dla części nadziemnej 4,6;
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4) ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej: 3,3;
5) ustala się maksymalny udział powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki
budowlanej 80%;
6) ustala się wysokość zabudowy maksymalnie 34 m;
7) ustala się linie zabudowy:
a) obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
8) ustala się geometrię dachu zabudowy: dachy płaskie lub spadziste ze spadkiem 18-25 stopni;
9) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy z prawem do przebudowy i rozbudowy, również w
zakresie dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, z zastrzeżeniem ust. 5;
10) zakazuje się nadbudowy budynków znajdujących się wzdłuż ul. Świętokrzyskiej – droga
przylegająca do obszaru planu;
11) zakazuje się realizacji ogrodzeń od strony: 2 KD-D ciąg ul. T. Czackiego – R. Traugutta, 3 KD-D
ul. Dowcip, ul. ul. Mazowieckiej i Świętokrzyskiej – droga przylegająca do obszaru planu;
12) nakazuje się stosowanie szlachetnych materiałów elewacyjnych na elewacjach od strony
przestrzeni publicznych – 2 KD-D ciąg ul. T. Czackiego – R. Traugutta, 3 KD-D ul. Dowcip,
ul. Mazowieckiej i Świętokrzyskiej – drogi przylegające do obszaru planu;
13) ustala się realizację usług w parterach budynków w rejonach wyznaczonych na rysunku planu, przy
czym nakazuje się realizację wejść do lokali usługowych od strony przestrzeni publicznych – 2 KD-D
ciąg ul. T. Czackiego – R. Traugutta, ul. ul. Świętokrzyska, Mazowiecka – drogi przylegające do
obszaru planu;
14) zakazuje się realizacji obiektów handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 1000 m2;
15) ustala się wewnątrzkwartałowe powiązanie pieszo-jezdne zgodnie z rysunkiem planu;
16) nakazuje się lokalizację przejścia bramowego oznaczonego na rysunku planu;
17) dopuszcza się realizację miejsc postojowych w formie parkingu podziemnego.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) ustala się drzewa o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych zgodnie z rysunkiem planu
i §6 ust. 1 pkt 2;
2) ustala się strefę zieleni zgodnie z rysunkiem planu i §6 ust. 1 pkt 4.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: dla obszaru
eksploatacyjnych oddziaływań dynamicznych podziemnych odcinków II linii metra na otaczającą zabudowę
obowiązuje § 11 ust. 1.
5. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu:
1) ustala się obsługę terenu od 2 KD-D ciąg ul. T. Czackiego – R. Traugutta lub 3 KD-D ul. Dowcip;
2) dopuszcza się obsługę od ul. Mazowieckiej – droga przylegająca do obszaru planu;
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3) wskaźniki parkingowe zgodnie z § 13 ust. 5 pkt 2;
4) obowiązuje § 13 ust. 5 pkt 1, 3, 4.
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
1) dla strefy ochrony konserwatorskiej KZ-PH obowiązuje § 7 ust. 1 i 2;
2) dla strefy ochrony konserwatorskiej KZ-B obowiązuje § 7 ust. 3 i 4;
3) dla strefy ochrony konserwatorskiej KZ-U obowiązuje § 7 ust. 5 i 6;
4) wskazuje się obiekt wpisany do rejestru zabytków – ul. T. Czackiego nr 3/5 wraz z otoczeniem,
oznaczony na rysunku planu, objęty ochroną na podstawie przepisów odrębnych z zakresu ochrony
zabytków przy czym dopuszcza się jego przebudowę lub rozbudowę wyłącznie w zakresie
dostosowania do osób ze szczególnymi potrzebami;
5) wskazuje się na rysunku planu obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków, o których mowa
w §7 ust. 13 pkt 2, 4, 9, 10, 12;
6) dla obiektów określonych w §7 ust. 13 pkt 2, 4, 9, 10, 12 objętych ochroną w planie zgodnie
z rysunkiem planu, obowiązują przepisy §7 ust. 14 przy czym dopuszcza się ich przebudowę,
rozbudowę zgodnie ze wskaźnikami określonymi w ust. 2;
7) nakaz zachowania tablic pamiątkowych wskazanych w § 7 ust. 10, z dopuszczeniem relokacji
zgodnie z § 7 ust. 11.
7. Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu
wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu: 30%.
§28. Dla terenu B.8 UAc:
1. Ustala się przeznaczenie terenu:
1) podstawowe: zabudowa usług administracji publicznej;
2) dopuszczalne: nie więcej niż w istniejących budynkach – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) ustala się minimalną powierzchnię dla nowo wydzielonych działek budowlanych: 30000 m2;
2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 20%;
3) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej: 2,7, w tym dla części nadziemnej 1,7;
4) ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej: 1,6;
5) ustala się maksymalny udział powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki
budowlanej 40%;
6) ustala się wysokość zabudowy: maksymalnie 21 m;
7) ustala się obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
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8) ustala się geometrię dachu zabudowy: dachy płaskie lub spadziste ze spadkiem 25-45 stopni;
9) ustala się zachowanie istniejącej zabudowy z prawem do przebudowy i rozbudowy, wyłącznie
w zakresie dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami;
10) nakazuje się stosowanie szlachetnych materiałów elewacyjnych na elewacjach od strony
przestrzeni publicznych – 2 KD-D ciąg ul. T. Czackiego – R. Traugutta, 4 KD-D ul. R. Traugutta
ul. Świętokrzyskiej – droga przylegająca do obszaru planu;
11) ustala się dominantę przestrzenną, zgodnie z rysunkiem planu;
12) ustala się akcent przestrzenny, zgodnie z rysunkiem planu;
13) ustala się oś kompozycyjno-widokową zgodnie z rysunkiem planu i §5 ust. 2 pkt 7, wyznaczającą
symetrię układu dominanty przestrzennej;
14) ustala się rejon przestrzeni wymagających szczególnej aranżacji zgodnie z rysunkiem planu
i §5 ust. 2 pkt. 1;
15) zakazuje się realizacji ogrodzeń od strony ul. Świętokrzyskiej – droga przylegająca do obszaru
planu, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 7;
16) wskazuje się rejon lokalizacji czerpni metra, zgodnie z rysunkiem planu;
17) wskazuje się lokalizację urządzeń podziemnych stacji II linii metra, zgodnie z rysunkiem planu;
18) dopuszcza się realizację miejsc postojowych w formie parkingu podziemnego;
19) ustala się orientacyjny zasięg parkingów podziemnych zgodnie z rysunkiem planu, dla którego
dopuszcza się zachowania istniejącego parkingu.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) ustala się drzewa o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych zgodnie z rysunkiem planu
i §6 ust. 1 pkt 2;
2) ustala się rejony lokalizacji rzędów drzew zgodnie z rysunkiem planu i §6 ust. 1 pkt 3;
3) ustala się strefy zieleni zgodnie z rysunkiem planu i §6 ust. 1 pkt 4;
4) nakaz realizacji stref zieleni w rejonach oznaczonych na rysunku planu, dla których obowiązuje
§ 6 ust. 2 pkt 3.
4. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów: dla pomnika przyrody obowiązuje § 10.
5. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: dla obszaru
eksploatacyjnych oddziaływań dynamicznych podziemnych odcinków II linii metra na otaczającą zabudowę
obowiązuje § 11 ust. 1.
6. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu:
1) ustala się obsługę terenu od 2 KD-D ciąg ul. T. Czackiego – R. Traugutta lub 4 KD-D ul. R. Traugutta;
2) dopuszcza się obsługę terenu od ul. Świętokrzyskiej – droga przylegająca do obszaru planu;
3) wskaźniki parkingowe zgodnie z § 13 ust. 5 pkt 2;
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4) obowiązuje § 13 ust. 5 pkt 1,3,4.
7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
1) dla strefy ochrony konserwatorskiej KZ-PH obowiązuje § 7 ust. 1 i 2;
2) dla strefy ochrony konserwatorskiej KZ-U obowiązuje § 7 ust. 5 i 6;
3) dla strefy ochrony konserwatorskiej KZ-OA obowiązuje § 7 ust. 16;
4) wskazuje się obiekt wpisany do rejestru zabytków – ul. R. Traugutta nr 5 / ul. Świętokrzyska nr 12,
oznaczony na rysunku planu, objęty ochroną na podstawie przepisów odrębnych z zakresu ochrony
zabytków przy czym dopuszcza się jego przebudowę i rozbudowę wyłącznie w zakresie
dostosowania do osób ze szczególnymi potrzebami;
5) wskazuje się na rysunku planu obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków, o którym mowa
w §7 ust. 13 pkt 11;
6) dla obiektu określonego w §7 ust. 13 pkt 11, objętego ochroną w planie zgodnie z rysunkiem planu,
obowiązują przepisy §7 ust. 14 przy czym dopuszcza się ich przebudowę i rozbudowę wyłącznie
w zakresie dostosowania do osób ze szczególnymi potrzebami;
7) ustala się ochronę oryginalnych zachowanych elementów wystroju wnętrz z lat 50-tych;
8) wskazuje się na rysunku planu ogrodzenie ujęte w gminnej ewidencji zabytków, o którym mowa
w §7 ust. 17 pkt 2;
8) dla obiektu określonego w §7 ust. 17 pkt 2, objętego ochroną w planie zgodnie z rysunkiem planu,
obowiązują przepisy §7 ust. 18
9) nakaz zachowania tablic pamiątkowych wskazanych w § 7 ust. 10, z dopuszczeniem relokacji
zgodnie z § 7 ust. 11.
8. Rozmieszczenie inwestycji celu publicznego ustala się zgodnie z §17.
9. Nie ustala się stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu.
§29. Dla terenu B.9 UN:
1. Ustala się przeznaczenie terenu:
1) podstawowe: zabudowa usług nauki;
2) dopuszczalne: maksymalnie 20% powierzchni użytkowej budynków – usługi w szczególności
z zakresu handlu typu księgarnie, antykwariaty, galerie sztuki.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) ustala się minimalną powierzchnię dla nowo wydzielonych działek budowlanych: 2000 m2;
2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 10%;
3) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej: 2,8, w tym dla części nadziemnej 1,8;
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4) ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej: 1,4;
5) ustala się maksymalny udział powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki
budowlanej 60%;
6) ustala się wysokość zabudowy maksymalnie 17 m;
7) ustala się obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
8) ustala się geometrię dachu zabudowy: dachy płaskie lub spadziste ze spadkiem 20-45 stopni;
9) ustala się zachowanie istniejącej zabudowy z prawem do przebudowy i rozbudowy – wyłącznie
w zakresie dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami;
10) zakazuje się nadbudowy;
11) zakazuje się zabudowy dziedzińca wewnętrznego;
12) zakazuje się realizacji obiektów handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 200 m2;
13) dopuszcza się zabudowę bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią;
14) dopuszcza się realizację miejsc postojowych w formie parkingu podziemnego.
3. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu:
1) ustala się obsługę terenu od ul. Krakowskie Przedmieście – droga przylegająca do obszaru planu;
2) wskaźniki parkingowe zgodnie z § 13 ust. 5 pkt 2;
3) obowiązuje § 13 ust. 5 pkt 1,3.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
1) dla strefy ochrony konserwatorskiej KZ-PH obowiązuje § 7 ust. 1 i 2;
2) dla strefy ochrony konserwatorskiej KZ-U obowiązuje § 7 ust. 5 i 6;
3) dla strefy ochrony konserwatorskiej KZ-OA obowiązuje § 7 ust. 16;
4) wskazuje się obiekt wpisany do rejestru zabytków – ul. Krakowskie Przedmieście nr 3, oznaczony na
rysunku planu, objęty ochroną na podstawie przepisów odrębnych z zakresu ochrony zabytków
przy czym dopuszcza się jego przebudowę i rozbudowę wyłącznie w zakresie dostosowania do osób
ze szczególnymi potrzebami;
5) nakaz zachowania tablic pamiątkowych wskazanych w § 7 ust. 10, z dopuszczeniem relokacji
zgodnie z § 7 ust. 11.
5. Rozmieszczenie inwestycji celu publicznego ustala się zgodnie z §17.
6. Nie ustala się stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu.
§30. Dla terenu B.10 UKr:
1. Ustala się przeznaczenie terenu:
1) podstawowe: zabudowa usług sakralnych i kościelnych;
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2) dopuszczalne maksymalnie 40% powierzchni użytkowej budynków: usługi typu domy i kancelarie
parafialne, siedziby fundacji, niepubliczne usługi oświaty, obiekty zamieszkania zbiorowego typu
domy zakonne i plebanie, usługi kultury.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) ustala się minimalną powierzchnię dla nowo wydzielonych działek budowlanych: 800 m2;
2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 5%;
3) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej: 2,8, w tym dla części nadziemnej 1,8;
4) ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej: 1,6;
5) ustala się maksymalny udział powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej
70%;
6) ustala się maksymalną wysokość zabudowy:
– 28 m i
– 55 m – dla dominanty wysokościowej wyznaczonej na rysunku planu – zwieńczenie w formie
hełmów wież kościoła;
7) ustala się linie zabudowy:
a) obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
8) ustala się geometrię dachu zabudowy: dachy płaskie lub spadziste ze spadkiem 25-45 stopni;
9) ustala się zachowanie istniejącej zabudowy z prawem do przebudowy i rozbudowy, wyłącznie
w zakresie dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami;
10) zakazuje się nadbudowy;
11) ustala się akcent przestrzenny, zgodnie z rysunkiem planu – figurę Chrystusa dźwigającego krzyż,
dla którego nakazuje się zachowanie lokalizacji oraz formy istniejącej rzeźby;
12) ustala się wewnątrzkwartałowe powiązanie piesze zgodnie z rysunkiem planu.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: ustala się rejon lokalizacji rzędu drzew zgodnie
z rysunkiem planu i §6 ust. 1 pkt 3.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu:
1) ustala się obsługę terenu od 4 KD-D ul. R. Traugutta;
2) wskaźniki parkingowe zgodnie z § 13 ust. 5 pkt 2;
3) obowiązuje § 13 ust. 5 pkt 1,3.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
1) dla strefy ochrony konserwatorskiej KZ-PH obowiązuje § 7 ust. 1 i 2;
2) dla strefy ochrony konserwatorskiej KZ-U obowiązuje § 7 ust. 5 i 6;
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3) dla strefy ochrony konserwatorskiej KZ-OA obowiązuje § 7 ust. 16;
4) wskazuje się obiekt wpisany do rejestru zabytków – ul. Krakowskie Przedmieście nr 3, oznaczony na
rysunku planu, objęty ochroną na podstawie przepisów odrębnych z zakresu ochrony zabytków
przy czym dopuszcza się jego przebudowę i rozbudowę wyłącznie w zakresie dostosowania do osób
ze szczególnymi potrzebami;
5) zakazuje się przekształcania obiektów małej architektury – schodów, tarasu, dekoracji rzeźbiarskiej;
6) wskazuje się na rysunku planu ogrodzenie ujęte w gminnej ewidencji zabytków, o którym mowa
w §7 ust. 17 pkt 2;
7) dla obiektu określonego w §7 ust. 17 pkt 2, objętego ochroną w planie zgodnie z rysunkiem planu,
obowiązują przepisy §7 ust. 18;
8) nakaz zachowania tablic pamiątkowych wskazanych w § 7 ust. 10, z dopuszczeniem relokacji
zgodnie z § 7 ust. 11.
6. Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu
wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu: 30%.
§31. Dla terenu B.11 UN:
1. Ustala się przeznaczenie terenu:
1) podstawowe: zabudowa usług nauki;
2) dopuszczalne maksymalnie 20% powierzchni użytkowej budynków: usługi w szczególności z zakresu
kultury, handlu typu księgarnie, antykwariaty, galerie sztuki.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) ustala się minimalną powierzchnię dla nowo wydzielonych działek budowlanych: 1000 m2;
2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 20%;
3) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej: 2,6, w tym dla części nadziemnej 1,6;
4) ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej: 1,5;
5) ustala się maksymalny udział powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki
budowlanej: 40%;
6) ustala się wysokość zabudowy maksymalnie 22 m;
7) ustala się obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
8) ustala się geometrię dachu zabudowy: dachy płaskie lub spadziste ze spadkiem 20-30 stopni;
9) ustala się zachowanie istniejącej zabudowy z prawem do przebudowy i rozbudowy – wyłącznie
w zakresie dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami;
10) zakazuje się nadbudowy;
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11) zakazuje się realizacji usług z zakresu finansów, banków w lokalach w parterach budynków
usytuowanych od strony ul. Krakowskie Przedmieście – droga poza obszarem planu;
12) ustala się wewnątrzkwartałowe powiązanie piesze o min. szerokości 2 m, zgodnie z rysunkiem
planu;
13) ustala się przejście lub przejazd bramowy zgodnie z rysunkiem planu;
14) zakazuje się realizacji obiektów handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 200 m2;
15) dopuszcza się realizację miejsc postojowych w formie parkingu podziemnego;
16) dopuszcza się realizację urządzeń infrastruktury technicznej, parkingów wewnętrznych
niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania terenu;
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) ustala się drzewa o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych zgodnie z rysunkiem planu
i §6 ust. 1 pkt 2;
2) ustala się strefy zieleni zgodnie z rysunkiem planu i §6 ust. 1 pkt 4;
3) dopuszcza się wprowadzenie zieleni komponowanej nawiązującej do form barokowego ogrodu
w przypadku rekompozycji zieleni.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: dla obszaru
eksploatacyjnych oddziaływań dynamicznych podziemnych odcinków II linii metra na otaczającą zabudowę
obowiązuje § 11 ust. 1.
5. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu:
1) ustala się obsługę terenu od ul. Krakowskie Przedmieście – droga przylegająca do obszaru planu;
2) wskaźniki parkingowe zgodnie z § 13 ust. 5 pkt 2;
3) obowiązuje § 13 ust. 5 pkt 1,3.
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
1) dla strefy ochrony konserwatorskiej KZ-PH obowiązuje § 7 ust. 1 i 2;
2) dla strefy ochrony konserwatorskiej KZ-U obowiązuje § 7 ust. 5 i 6;
3) dla strefy ochrony konserwatorskiej KZ-OA obowiązuje § 7 ust. 16;
4) wskazuje się obiekty wpisane do rejestru zabytków – ul. Krakowskie Przedmieście nr 1,
ul. Nowy Świat nr 67/69, oznaczone na rysunku planu, objęte ochroną na podstawie przepisów
odrębnych z zakresu ochrony zabytków przy czym dopuszcza się ich przebudowę i rozbudowę
wyłącznie w zakresie dostosowania do osób ze szczególnymi potrzebami;
5) nakaz zachowania tablic pamiątkowych wskazanych w § 7 ust. 10, z dopuszczeniem relokacji
zgodnie z § 7 ust. 11.
6. Rozmieszczenie inwestycji celu publicznego ustala się zgodnie z §17.
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7. Nie ustala się stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu.
§32. Dla terenu B.12 KDW:
1. Ustala się przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) ustala się minimalną powierzchnię dla nowo wydzielonych działek budowlanych: 1700 m2;
2) ustala się szerokość pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi – nie mniej niż
19,3 m, oraz zgodnie z rysunkiem planu;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 5%;
4) ustala się realizację drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do terenów: B.1 UT(U), B.3 ZP, B.4 UN
i terenu zamkniętego, posiadającej powiązania z drogą publiczną 1 KD-Z ul. Królewska;
5) zakazuje się przegradzania drogi;
6) dopuszcza się realizację urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnych do zapewnienia
funkcjonowania terenu;
7) dopuszcza się realizację parkingu podziemnego;
8) nakazuje się rozgraniczenie ruchu samochodowego i pieszego;
9) dopuszcza się zachowanie istniejących elementów budynków typu: nadwieszeń, ryzalitów,
pochylni, podestów, a także nieobudowanych balkonów, daszków nad wejściami, w tym
elementów termomodernizacji budynków, gzymsów i akcentów architektonicznych w odległości
nie większej niż 4,0 m od linii rozgraniczającej z terenem B.1 UT(U).
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: ustala się rejony lokalizacji rzędów drzew
zgodnie z rysunkiem planu i §6 ust. 1 pkt 3.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: ustala się obsługę terenu od 1 KD-Z ul. Królewska.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
1) dla strefy ochrony konserwatorskiej KZ-PH obowiązuje § 7 ust. 1 i 2;
2) dla strefy ochrony konserwatorskiej KZ-U obowiązuje § 7 ust. 5 i 6.
6. Nie ustala się stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu.
§33. Dla terenu 1 KD-Z -ul. Królewska:
1. Ustala się przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy zbiorczej.
2. Warunki zagospodarowania terenu:
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1) ustala się południową granicę pasa drogowego wyznaczonego linią rozgraniczającą, zgodnie
z rysunkiem planu;
2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 5%;
3) ustala się powiązanie poprzez skrzyżowanie poza obszarem planu z ul. Krakowskie Przedmieście –
drogą przylegającą do obszaru planu;
4) dopuszcza się realizację elementów wejść do budynków, takich jak schody, pochylnie, podesty,
a także nieobudowanych balkonów, daszków nad wejściami, elementów termomodernizacji
budynków, gzymsów i akcentów architektonicznych w odległości nie większej niż 1,5 m od ściany
budynku.
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
1) dla strefy ochrony konserwatorskiej KZ-PH obowiązuje § 7 ust. 1 i 2;
2) dla strefy ochrony konserwatorskiej KZ-U obowiązuje § 7 ust. 5 i 6;
3) dla strefy ochrony konserwatorskiej KZ-OA obowiązuje § 7 ust. 16.
4. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: zgodnie z § 8.
5. Rozmieszczenie inwestycji celu publicznego ustala się zgodnie z §17.
6. Nie ustala się stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu.
§34. Dla terenu 2 KD-D ciąg ul. T. Czackiego – R. Traugutta:
1. Ustala się przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy dojazdowej.
2. Warunki zagospodarowania terenu:
1) ustala się szerokość pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi – nie mniej niż
15,5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 5%;
3) ustala się powiązania poprzez skrzyżowania:
a) z 3 KD-D – ul. Dowcip,
b) z 4 KD-D – ul. R. Traugutta;
c) poza obszarem planu z drogami przylegającymi do obszaru planu: ul. Mazowiecka,
ul. Świętokrzyska;
4) dopuszcza się realizację jezdni i chodnika na jednym poziomie;
5) dopuszcza się realizację elementów wejść do budynków, takich jak schody, pochylnie, podesty,
a także nieobudowanych balkonów, daszków nad wejściami, elementów termomodernizacji
budynków, gzymsów i akcentów architektonicznych w odległości nie większej niż 1,5 m od ściany
budynku.
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3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: ustala się rejony lokalizacji rzędów drzew
zgodnie z rysunkiem planu i §6 ust. 1 pkt 3.
4. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: zgodnie z § 8.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
1) dla strefy ochrony konserwatorskiej KZ-PH obowiązuje § 7 ust. 1 i 2;
2) dla strefy ochrony konserwatorskiej KZ-B obowiązuje § 7 ust. 3 i 4;
3) dla strefy ochrony konserwatorskiej KZ-U obowiązuje § 7 ust. 5 i 6.
6. Rozmieszczenie inwestycji celu publicznego ustala się zgodnie z §17.
7. Nie ustala się stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu.
§35. Dla terenu 3 KD-D – ul. Dowcip:
1. Ustala się przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy dojazdowej.
2. Warunki zagospodarowania terenu:
1) ustala się szerokość pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi – nie mniej niż 11,1
m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 5%;
3) powiązanie z 2 KD-D – ciąg ul. T. Czackiego – R. Traugutta zgodnie z ustaleniami dla tego terenu;
4) ustala się lokalizację akcentu przestrzennego zgodnie z rysunkiem planu;
5) dopuszcza się realizację jezdni i chodnika na jednym poziomie;
6) dopuszcza się realizację elementów wejść do budynków, takich jak schody, pochylnie, podesty, a
także nieobudowanych balkonów, daszków nad wejściami, elementów termomodernizacji
budynków, gzymsów i akcentów architektonicznych w odległości nie większej niż 1,5 m od ściany
budynku.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: ustala się rejony lokalizacji rzędów drzew
zgodnie z rysunkiem planu i §6 ust. 1 pkt 3.
4. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: zgodnie z § 8.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
1) dla strefy ochrony konserwatorskiej KZ-B obowiązuje § 7 ust. 3 i 4;
2) dla strefy ochrony konserwatorskiej KZ-U obowiązuje § 7 ust. 5 i 6.
6. Rozmieszczenie inwestycji celu publicznego ustala się zgodnie z §17.
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7. Nie ustala się stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu.
§36. Dla terenu 4 KD-D – ul. R. Traugutta:
1. Ustala się przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy dojazdowej.
2. Warunki zagospodarowania terenu:
1) ustala się szerokość pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi – nie mniej niż 15,4
m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 5%;
3) powiązanie z 2 KD-D – ciąg ul. T. Czackiego – R. Traugutta zgodnie z ustaleniami dla tego terenu;
4) ustala się rejon przestrzeni wymagających szczególnej aranżacji zgodnie z rysunkiem planu i §5 ust.
2 pkt.1;
5) nakazuje się realizację jezdni i chodnika na jednym poziomie;
6) nakazuje się realizację nawierzchni chodnika i jezdni z tego samego materiału;
7) dopuszcza się realizację elementów wejść do budynków, takich jak schody, pochylnie, podesty, a
także nieobudowanych balkonów, daszków nad wejściami, elementów termomodernizacji
budynków, gzymsów i akcentów architektonicznych w odległości nie większej niż 1,5 m od ściany
budynku.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: ustala się rejony lokalizacji rzędów drzew
zgodnie z rysunkiem planu i §6 ust. 1 pkt 3.
4. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: zgodnie z § 8.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
1) dla strefy ochrony konserwatorskiej KZ-PH obowiązuje § 7 ust. 1 i 2;
2) dla strefy ochrony konserwatorskiej KZ-U obowiązuje § 7 ust. 5 i 6;
3) dla strefy ochrony konserwatorskiej KZ-OA obowiązuje § 7 ust. 16.

6. Rozmieszczenie inwestycji celu publicznego ustala się zgodnie z §17.
7. Nie ustala się stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu.
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Rozdział 3
Przepisy końcowe

§37.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.

§38.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i

wymaga publikacji na stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
§39.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Stołecznego Warszawy
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