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W dniach 8 czerwca – 8 lipca 2015 roku odbyło się wyłożenie do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasto Ogród
Sadyba cz. II a, czyli tzw. Sadybianki. 22 czerwca 2015 roku, zgodnie z procedurą planistyczną
określoną ustawą z 2003 roku, miała miejsce dyskusja publiczna o projekcie planu.
Procedurze wyłożenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej także
jako: mpzp) towarzyszyły działania konsultacyjne. Od 12 do 21 czerwca działał punkt
konsultacji społecznych, gdzie mieszkańcy i pozostali interesariusze mogli uzyskać informacje
o projekcie planu i wyrazić opinię na temat proponowanych zapisów. Raport z konsultacji
będzie głosem doradczym w procesie tworzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Należy pamiętać, że konsultacje społeczne dają możliwość wypowiedzenia
się wszystkim zainteresowanym osobom, w związku z tym nie są reprezentatywne w sensie
statystycznym. Są jednak bardzo ważnym głosem w dyskusji o przyszłości tzw. Sadybianki.
Procedurę uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy
Konsultacje społeczne zrealizowano w ramach projektu Warszawskie Plany Miejscowe
– poszukiwanie modelu partycypacyjnego, finansowanego w ramach projektu „Obywatele dla
demokracji” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt realizuje
Stowarzyszanie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego „Odblokuj” w partnerstwie
z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.
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Przygotowanie konsultacji
W ramach przygotowań do konsultacji przedstawiciele zespołu badawczego odbyli
rozmowy z członkami lokalnej społeczności, mieszkańcami, Stowarzyszeniem Miasto Ogród
Sadyba, przedstawicielami Urzędu Dzielnicy Mokotów oraz projektanta planu. To wstępne
rozpoznanie wskazało na duże natężenie konfliktu wokół terenu tzw. Sadybianki.
Konsultacjom społecznym towarzyszyła akcja informacyjna. W okolicy miejsca
objętego konsultacjami pojawiły się plakaty, a do mieszkańców skierowano list zachęcający
do wzięcia udziału w konsultacjach. Rozdystrybuowano też gazetkę z materiałami
informacyjnymi dotyczącymi procedury planistycznej, zapisów miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wraz z instrukcją, jak je odczytywać, artykułem
niezależnego urbanisty i projektanta miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
arch. Piotra Sawickiego oraz rysem historycznym obszaru objętego planem i jego okolic
autorstwa arch. Marii Sołtys. W gazetce znalazło się również kalendarium działań
konsultacyjnych.

Proces konsultacji społecznych z makietą
Konsultacje społeczne odbywały się w pobliżu obszaru objętego projektem
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na Skwerze Ormiańskim, w pobliżu
skrzyżowania ulicy Powsińskiej z ulicą Okrężną, w dniach 12–21 czerwca 2015 roku stanął
pawilon zaprojektowany specjalnie w celu prezentacji miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.

Pawilon konsultacyjny
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Pawilon ten miał formę niewielkiego białego domku, skonstruowanego w sposób
umożliwiający pełne otwarcie trzech z czterech jego ścian. Ściana frontowa po otwarciu pełni
funkcję stołu, na którym prezentowana jest makieta i wokół którego gromadzą się uczestnicy
konsultacji. Ściany boczne stanowią powierzchnie ekspozycyjne, gdzie umieszczono rysunek
i część opisową miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak również analizę
historyczna dotycząca Sadyby, przygotowaną przez arch. Marię Sołtys. Na elewacjach
pawilonu znalazły się infografiki związane z procedurą uchwalania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego w Warszawie i podstawowymi wskaźnikami, których
zrozumienie umożliwia lekturę rysunku i tekstu projektu planu miejscowego.
W celu ułatwienia rozmowy o zapisach projektu mpzp zespół realizujący konsultacje
społeczne przygotował makietę. Model przedstawiał obecną zabudowę oraz granicę terenu
objętego planem. Przygotowane zostały także dodatkowe elementy, za pomocą których
uczestnicy konsultacji mogli aranżować propozycje zabudowy terenu przewidzianego przez
plan do zabudowy. Elementy te zostały przygotowane w taki sposób, by zobrazować
wskaźniki intensywności zabudowy i ograniczenia określone w projekcie planu. Elementom
projektowanym makiety towarzyszyła legenda informująca o wskaźnikach regulujących
maksymalną dopuszczalną powierzchnię i intensywność zabudowy. Użycie elementów
oddających w skali kubaturę i powierzchnię prawdziwych budynków miało w sposób
zrozumiały dla nieprofesjonalistów pokazać, jak przestrzeń w tej części Sadyby będzie mogła
być kształtowana w przyszłości. Pracy z makietą towarzyszyło wypełnianie formularza,
w którym badacze odnotowywali, czy poszczególne zapisy projektu planu miejscowego były
w opinii uczestników słuszne, czy też chcieliby oni przedstawić do nich swoje uwagi. Wyniki
pracy uczestników konsultacji z makietą były fotografowane wraz z unikalnym numerem
ankiety i za jego pomocą wiązane z wypełnianym równolegle formularzem.
Informacje dotyczące procesu konsultacyjnego wraz z materiałami informacyjnymi
oraz konsultowanym projektem planu były prezentowane na platformie konsultacji
społecznych www.konsultacje.um.warszawa.pl Rysunek i tekst projektu mpzp obszaru Miasto
Ogród Sadyba cz. II a są załącznikami do raportu.
Dyskusja nad makietą i przykładowe ustawienie elementów
zabudowy przedstawiające preferencje jednego z uczestników
konsultacji
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Projekt planu miejscowego
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasto Ogród
Sadyba opracowywany jest od 2009 roku na podstawie uchwał nr LXXXIV/2862/2006
i nr LXXIV/1914/2014 Rady m.st. Warszawy. Projekt planu podlegał ustawowym
uzgodnieniom oraz był wyłożony do wglądu publicznego w 2013 roku. Wtedy też wpłynęło
538 uwag: 13 z nich złożyły instytucje zewnętrzne oraz jednostki miejskie, pozostałe osoby
fizyczne i firmy. Część złożonych uwag kwestionujących ustalenia przyjęte w projekcie planu
została uwzględniona, pozostałe nieuwzględnione uwagi zostały przedstawione Radzie
m.st. Warszawy w trybie procedury uchwalania planu miejscowego. W posiedzeniach Komisji
Ładu Przestrzennego Rady m.st Warszawy, kiedy to omawiany był projekt przedmiotowego
planu, uczestniczyli również mieszkańcy obszaru, którzy starali się przede wszystkim
o uwzględnienie uwag złożonych w trakcie wyłożenia. Część z tych uwag została
uwzględniona i parametry zabudowy oraz zagospodarowania działek zostały obniżone
w stosunku do przedstawionych podczas wyłożenia. W przypadku zmiany parametrów bez
uzasadnienia tych zmian stanem istniejącym lub wydanymi prawomocnymi decyzjami
administracyjnymi projekt planu, należy proponowane zmiany ponownie wyłożyć do
publicznego wglądu. Ostatecznie, w celu nie wstrzymywania prac nad całym projektem,
z obszaru planu uchwałą nr XCI/2325/2014 z dnia 25.09.2014 r. wyłączono dwa obszary:
obszar II a stanowi niewielki obszar ograniczony ulicami Okrężną, Zdrojową i Iwonicką, obszar
II b zaś to dwie działki położone przy ul. Goraszewskiej. Pozostały obszar planu został
uchwalony jako mpzp obszaru Miasto Ogród Sadyba – część I (Uchwała NR XCII/2350/2014
z dnia 16 października 2014 r.).
Prace nad projektem części II a i części II b stanowią kontynuację wcześniejszych
procedur planistycznych, a zatem dla obu obszarów zastosowano parametry ustalone przez
Komisję Ładu Przestrzennego w dniu 4.09.2014 r.
W odbiorze zespołu projektującego plan: obszar II a jest to teren tzw. Sadybianki wraz
z otaczającą go zabudową mieszkaniową jednorodzinną. W odczuciu mieszkańców terenu
objętego projektem planu, a szczególnie osób mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie,
jest to obszar konfliktowy, przede wszystkim ze względu na generowany przez obiekt
sportowy
hałas
oraz
wzmożony
ruch
i
parkowanie
samochodów.

Stan istniejący - makieta
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Projektantka wypowiada się o planie następująco: „Intencją pierwotnych zapisów planu było
zminimalizowanie hałasu poprzez zamknięcie kortów tenisowych wewnątrz budynku.
Zaproponowano parametry zabudowy pozwalające na realizację budynku zawierającego
również małe zaplecze socjalne (szatnie, barek) oraz parkingu pod budynkiem. Zapisy te
wywołały sprzeciw okolicznych mieszkańców obawiających się m.in. zacieniania
nieruchomości. Zaproponowane parametry zabudowy (jak również przepisy prawa
budowlanego) gwarantują, że taka sytuacja nie będzie mieć miejsca. Nowy budynek może
mieć 8 m wysokości i płaski dach przy wysokości otaczającej zabudowy od 8 do 12 m.
Elewacje budynków mieszkalnych oddalone są od wyznaczonej linii zabudowy średnio
o 19 m. Dla terenu sportowego określono następujące parametry: «minimalny wskaźnik
powierzchni biologicznie czynnej 60%, maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,35,
maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy działki budowlanej 20%». Oznacza to, że dla
działki o powierzchni 5460 m2 (dane z mapy) możliwa jest realizacja obiektu o powierzchni
zabudowy 1090 m2 i powierzchni całkowitej 1910 m2, czyli maksimum 1400 m2 powierzchni
użytkowej. Prawdopodobnie wynosi ona mniej, ponieważ dla funkcji sportowej wysokość 8 m
pozwoli na realizację tylko I kondygnacji. Prawie 3300 m2 działki musi pozostać powierzchnią
biologicznie czynną, przy restrykcyjnej definicji tej powierzchni («grunt rodzimy pokryty
roślinnością oraz woda powierzchniowa na działce budowlanej, które pozostają
niezabudowane i nieutwardzone»)”.

Przykładowe ustawienie elementów zabudowy przedstawiające
preferencje uczestników konsultacji
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Przebieg procesu konsultacji
Najbardziej aktywni uczestnicy konsultacji są grupą świadomą swoich potrzeb
i oczekiwań względem przyszłego zagospodarowania swojego sąsiedztwa. W związku
z trwającym od dawna konfliktem związanym z kwestiami własnościowymi tzw. Sadybianki
wielu uczestników konsultacji odwoływało się do wydarzeń z przeszłości, których
konsekwencje odczuwają do dziś. Wspomniany spór zmobilizował lokalne środowisko do
bardzo czynnego udziału już w poprzednim wyłożeniu projektu planu. Wiele osób
wypowiadających się w procesie dobrze rozumiało, czym jest miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego i że nie może on wpływać na rozwiązanie bieżącego
konfliktu wokół terenu tzw. Sadybianki. Jednak w związku z przyjęciem założenia
o kontynuacji aktualnego użytkowania i proponowaniem podtrzymania funkcji kortów
tenisowych propozycje planistyczne ujęte w nowym projekcie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, choć zmierzające w stronę realizacji postulatów
mieszkańców z etapu uwag do poprzedniej wersji mpzp, budziły sprzeciw mieszkańców
z powodu błędnych w ich odczuciu założeń dotyczących aktualnego sposobu funkcjonowania
miejsca. Niechęć w stosunku do procesu konsultacyjnego przejawiała się również
w podważaniu neutralności procesu i zarzucaniu osobom prowadzącym konsultacje
stronniczości. Wyrazem tego była także dyskusja publiczna, która odbyła się 22 czerwca 2015
roku, w której wzięli udział przedstawiciele: Biura Architektury i Planowania Przestrzennego,
pracowni projektowej, Dzielnicy Mokotów, zespołu realizującego konsultacje społeczne oraz
liczna grupa mieszkańców. Podczas dyskusji kierowani emocjami mieszkańcy komentowali
wstępne wyniki konsultacji już w trakcie ich prezentacji.

Dyskusja publiczna nad projektem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
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WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
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W badaniu udział wzięło 186 osób, w tym: 90 mężczyzn i 96 kobiet. Uczestnicy
reprezentowali wszystkie przedziały wiekowe, przy czym największą grupę respondentów
stanowiły osoby w przedziale wiekowym 46–55 lat.
Niemal wszyscy uczestnicy (181 osób na 186) wiedziało dokładnie, gdzie znajduje się
omawiany teren, czyli obszar objęty planem miejscowym: klub sportowy wraz z otaczającym
go kwartałem zabudowy. Znacząca większość (127 osób na 186) znała aktualną sytuację –
wiedzieli, że do publicznego wglądu wyłożony został mpzp Sadybianki, przy czym 114 osób
chciało dowiedzieć się więcej na ten temat od badaczy, a 13 uznało, że nie potrzebują
dodatkowych informacji. 57 osób nie wiedziało o wyłożeniu planu, ale zadeklarowało chęć
poznania sytuacji i uczestnictwa w badaniu. 2 osoby nie udzieliły na ten temat informacji.
Większość osób biorących udział w konsultacjach mieszka w okolicy terenu objętego
projektem planu (141 osób na 186). 35 osób mieszka na obszarze objętym planem – co dla
17 budynków 1- i 2-rodzinnych stanowi znaczącą reprezentację. 6 osób zadeklarowało, że nie
mieszka w okolicy, ale często tu bywa. 4 osoby, które wzięły udział w badaniu nie mieszkają
w pobliżu i bywają tu sporadycznie.
Przeważająca większość osób biorących udział w konsultacjach (126 na 186) nie należy
do użytkowników terenu rekreacyjnego wewnątrz obszaru objętego projektem planu, czyli
Klubu Sportowego Sadybianka. Pozostali ankietowani (60 na 186) korzystają albo z terenu
rekreacyjnego obok klubu, albo z oferty klubu. Jedynie 4 osoby odpowiedziały, że korzystają
i z oferty klubu i z terenu rekreacyjnego.
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CZĘŚĆ I Konsultacje zapisów planu miejscowego
Podstawowym zadaniem konsultacji społecznych było przedstawienie mieszkańcom
i pozostałym interesariuszom projektu planu w jak najbardziej czytelnej formie i zebranie
opinii na temat podejmowanych w planie decyzji. W tym celu zbierane były szczegółowe
opinie na temat zapisów a następnie syntetyzowane dla wyciągnięcia bardziej ogólnych
wniosków. Aby ułatwić proces, informacje dotyczące planu zostały usystematyzowane
w formie kolejnych tez i prezentowane w podobnej kolejności. Badaniu towarzyszył
przygotowany formularz, na którym zapisywane były opinie badanych.
Teza 1: Na terenach mieszkaniowych objętych planem zachowany zostaje obecny
charakter zabudowy wykluczone rozbudowy i nadbudowy, dopuszczone jedynie
dobudowanie przeszklonych werand od strony ogrodów.
Tak sformułowaną tezę 146 badanych (na 186) określiło jako decyzję słuszną. Wśród
pozostałych 40 osób, 23 osoby proponowały dopuszczenie możliwości rozbudowy
istniejących budynków z ograniczeniem docelowej wielkości (np. tylko do 3 kondygnacji).
17 nie miało zdania na ten temat.
Teza 2: Na terenach mieszkaniowych objętych planem zachowany zostaje duży udział
powierzchni biologicznie czynnej na działkach – w przypadku terenu 1MN 60%, a dla
terenu 2MN 65%. Według definicji planu, powierzchnia biologiczna czynna to zieleń na
gruncie.
Zdecydowana większość osób uczestniczących w badaniu (169 na 186) określiła tę
decyzję jako słuszną. Spośród pozostałych 17 osób 7 osób postulowało zmniejszenie
wskaźnika, 1 osoba zwiększenie, pozostałe 9 osób nie wyraziło opinii.
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Teza 3: Budynki na terenach mieszkaniowych objętych planem powinny pełnić przede
wszystkim funkcje mieszkaniowe. Dopuszczone są funkcje usługowe, ale nie zajmujące
więcej niż 30% powierzchni całego budynku.
Większość (125 uczestników konsultacji na 186) zgadza się, iż dominująca powinna
być funkcja mieszkaniowa. 57 osób zmieniłoby zapisy projektu planu. W tej grupie są
zarówno osoby, które chciałyby usunąć cały ten zapis (13 osób) – bez wyjaśnienia dlaczego,
jak też, które chciałyby zakazania lokalizacji tego innych funkcji niż mieszkaniowe (12 osób),
osoby, które uznały, że należy dopuścić usługi zajmujące więcej niż 30% powierzchni
budynku (8 osób) oraz osoby, które podkreślały, że istotny jest charakter usług a nie ich
powierzchni i postulowały wprowadzenie zakazu funkcji uciążliwych, w tym restauracji (24
osoby). 4 osoby nie wyraziły opinii na ten temat.
Teza 4: Na terenach mieszkaniowych objętych planem dopuszczona jest budowa
nowych budynków gospodarczych, ale tylko pod warunkiem, że nie widać ich z ulicy.
Ponownie większość uczestników konsultacji społecznych (164 osoby na 186) uważa,
że zapis projektu planu dotyczący budynków gospodarczych jest słuszny. Pozostali uczestnicy
konsultacji albo nie zgadzali się na zabudowę wcale (5 osób), albo stwierdzali, że niepokoi ich
estetyka tych rozwiązań i ich forma (6 osób). Ogród zimowy czy pawilonik byłyby w ich opinii
dopuszczalne, ale już szopa czy komórka, nie. 6 osób chciałoby usunąć ten zapis – bez
rozwinięcia dlaczego. 1 osoba uznała, że nie powinno się zakazywać budowy także od strony
ulicy. 4 osoby nie miały zdania.
Teza 4: Na terenach mieszkaniowych objętych planem na każdej działce z domem
zapewnione być powinno przynajmniej jedno miejsce parkingowe.
Uczestnicy konsultacji w większości (148 osób na 186) popierają propozycję obowiązku
zapewnienia przynajmniej jednego miejsca na każdej działce, Wśród pozostałych 38 osób 13
sprzeciwia się takiemu obowiązkowi, 4 osoby zastrzegały, że jest to wymóg nierealny
i niemożliwy do wyegzekwowania. 7 osób stwierdziło, że jedno miejsce to za mało i powinno
się zapewniać co najmniej 2 miejsca w obrębie własnej posesji. 14 osób nie wyraziło swojego
zdania.
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Teza 5: Projekt planu miejscowego określa formę ogrodzeń dla terenów
mieszkaniowych: wysokość maksymalna 1,80 m; cokół 0,4 m; obowiązkowe ogrodzenia
przezierne; zakazane ogrodzenia pełne i z prefabrykowanych elementów betonowych;
od strony dróg zakazane wypełnienia panelami drewnianymi, matami, deskami itp.
zakazane ogrodzenia z siatki ciągłej i drutu kolczastego; dopuszczone żywopłoty;
obowiązkowe ciemne kolory ogrodzeń – szary, grafitowy, czarny; zapewnione przejścia
ekologiczne dla drobnej zwierzyny w cokołach.
Respondenci są w większości zgodni co do wymogów stawianych ogrodzeniom (149
osób na 186). 11 osób uznało, że cały zapis dotyczący ogrodzeń należałoby usunąć.
Wątpliwości wzbudzały ograniczona paleta barwna (3 osoby) oraz dopuszczalna wysokość
(dla 3 osób powinna być większa, dla 5 osób mniejsza). 4 osoby uznały zapis za zbyt
skomplikowany i restrykcyjny. 11 osób nie wyraziło zdania.
Teza 6: Objęty planem teren zajmowany obecnie przez KS Sadybianka zachowuje
funkcje ośrodka sportowo-wypoczynkowego. Wiodącą funkcją musi pozostać sport
i rekreacja. Mogą tu powstać: sala sportowa, kryte i otwarte korty tenisowe, boiska,
basen, siłownia, klub fitness, plac zabaw dla dzieci.
Wyniki pokazują (150 osób na 186), że ośrodek sportowo-wypoczynkowy jest
pożądaną funkcją na tym obszarze. Uczestnicy konsultacji wskazywali, że funkcja rekreacyjna
jest od dawna związana z tym miejscem. Mimo ogólnej aprobaty dla funkcji sportoworekreacyjnej, bardzo często do odpowiedzi dodawany był komentarz :„zależy jakiej wielkości
i jaki charakter ośrodka sportowego”.
Uwaga: przy tym pytaniu doszło do dezinformacji. Osoby obsługujące punkt konsultacyjny
udzielały różnych interpretacji zapisów projektu mpzp dotyczących placu zabaw – raz
informując, że według planu plac zabaw „może” znaleźć się na tym terenie, raz że „musi”. Za
zaistniałą sytuację bardzo przepraszamy.
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Teza 7: Na objętym planem terenie sportowo-rekreacyjnym dopuszczone są funkcje
uzupełniające, nie przekraczające 30% powierzchni budynku: gastronomia, rozrywka,
kultura.
Przy szczegółowych zapisach dotyczących terenu sportowego opinie są już bardziej
podzielone. Większość (101 na 186 osób) uważa dopuszczenie innych funkcji za słuszne, ale
28 osób sprzeciwia się lokowaniu na terenie jakichkolwiek innych funkcji, 21 osób dopuszcza
inne funkcje, ale przy znacznym ograniczeniu, np. do 10%. Uczestnicy wskazywali, że
istniejący dotychczas budynek obsługujący funkcje sportowe powinien nadal wystarczyć do
obsługi terenu tzw. Sadybianki w przyszłości. Pojawiają się też zastrzeżenia, np. wobec funkcji
rozrywkowych (3 osoby), dotyczące sprzedaży alkoholu (2 osoby), funkcji generujących hałas
(2 osoby). Pozostali uczestnicy nie wyrazili opinii.
Teza 8: Na terenie sportowym nie wolno umieszczać na dachach żadnych urządzeń
wentylacyjnych ani klimatyzatorów.
Konsultacje społeczne pokazały, że hałas jest jedną z podstawowych obaw
mieszkańców związanych z przyszłymi, możliwymi zgodnie z zapisami projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, funkcjami. Zapisy o ograniczeniu hałasu zostały
wprowadzone jako reakcja na zapisy wcześniejszej wersji projektu, do której mieszkańcy
złożyli wiele uwag zmierzających do ograniczenia hałasu. Uczestnicy konsultacji w znacznej
większości (143 osoby na 186) popierają zapis, który zabrania umieszczania na dachach
urządzeń, które mogą hałasować. 23 osoby nie wyraziły zdania. 15 osób chciałoby usunąć ten
zapis. 5 osób uważa, że urządzenia mogą się znaleźć na dachach. Pojedyncze osoby zwracały
uwagę na konieczność stosowania rozwiązań ekologicznych i potrzebę określenia odległości
takich urządzeń od zabudowań mieszkalnych.
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Teza 9: Obsługa komunikacyjna terenu sportowego powinna odbywać się przez
przejazd bramny od ul. Okrężnej (jak teraz). Od strony ul. Iwonickiej powinno działać
jedynie dodatkowe wejście piesze/ rowerowe.
Większość osób biorących udział w konsultacjach (145 na 186) zgodziło się
z proponowaną organizacją ruchu na terenie sportowym tzn.: za jednym wjazdem i jednym
dodatkowym dojściem pieszo-rowerowym. 12 osób chciałoby ograniczyć dostęp
samochodowy (jedynie obsługa obiektu), kładąc nacisk na charakter lokalny. 8 osób uważa,
że całkowicie wystarczy 1 wjazd, a 6 chciałoby, aby samochodem dało się wjechać z 2 stron,
pozostałe nie wyraziły zdania.
Teza 10: Teren sportowy powinien być obsługiwany przez własny parking. Przy
maksymalnym wykorzystaniu działki ok. 20 miejsc parkingowych powinno być
zapewnionych na terenie ośrodka sportowego.

Miejsca parkingowe na terenie
Sadybianki – ok. 20 miejsc

słusznie

27

37

za dużo
za mało

35
43
24

Zapis dotyczący miejsc parkingowych na terenie opracowania wzbudził najwięcej
wątpliwości wśród uczestników. Jedynie 37 osób na 186 wypowiadających się uważa, że
założenie projektu jest słuszne. 43 osoby uważają, że 20 miejsc to za dużo, a 20 że za mało.
35 nie wyraża zgody na parking. 24 osoby uważają, że rozwiązaniem byłby parking
podziemny. Pozostali badani (27 osób) nie wyrazili zdania.
Teza 11: Na całym terenie objętym planem obowiązuje ścisła ochrona drzew. Zarówno
na terenach mieszkaniowych, jak i na terenie sportowym wyciąć drzewo można tylko
gdy jest ono chore, martwe, zagraża bezpieczeństwu lub koliduje z inwestycją
publiczną, np. planowanym wodociągiem czy kanalizacją
Osoby uczestniczące w badaniu popierają ochronę drzew (162 osoby na 186). Pojawiły
się głosy, że nie należy zapominać o nowych nasadzeniach oraz bieżącej pielęgnacji
(4 osoby). Część osób uważa, że wycinkę drzew można by dopuścić pod warunkiem
rekompensowania straty nowymi (3 osoby), 6 osób jest za zniesieniem ochrony drzew,
4 osoby za wprowadzeniem ochrony tylko na terenie sportowym. Pozostałe osoby nie
wyraziły zdania.
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parking
podziemny
brak zgody
brak
wypowiedzi

Teza 12: na całym terenie planu obowiązuje bezwzględny zakaz umieszczania reklam.
Dopuszczalne jest jedynie oznakowanie usług w postaci małego szyldu o powierzchni
0,5 m².
Niemal wszyscy uczestnicy badania (175 osób) zgodnie uznają za słuszne ograniczenia
dotyczące reklam. 2 osoby były przeciwne ograniczeniom w tym zakresie. Pojedyncze osoby
proponowały większe szyldy (1), zakaz szyldów podświetlanych (1), dopuszczenie logotypów
sponsorów działań w przestrzeni publicznej (1). Pozostałe 6 osób nie wyraziło zdania.
Teza 13: Plan miejscowy określa materiały i kolory, jakie można stosować do
wykończenia ścian budynków. Są to materiały naturalne: aluminium, miedź, stal
nierdzewna, szkło, drewno, beton, nieszkliwiona ceramika i kamień. Należy stosować
zgaszone kolory tynków. Zakazane są jaskrawe okładziny ceramiczne i inne oraz blacha
falista i fałdowa, a także siding.
Większość uczestników (168 na 186) zgadza się z tą propozycją. 2 osoby uznały, że
ograniczeń jest zbyt dużo i potrzebna jest większa różnorodność. Pojawiły się pojedyncze
uwagi o zakazie używania kolorów pastelowych, o dopuszczeniu stosowania materiałów
drewnopodobnych, o dopuszczeniu odcieni niezgaszonych, ale tylko jednolicie
pokrywających cały budynek, oraz o zniesieniu ograniczeń kolorystycznych na terenie
sportowym. Pozostałe 12 osób nie wyraziło swojej opinii.
Teza 14: Plan nakazuje stosowanie jednakowego kąta nachylenia dla wszystkich połaci
dachu. Kalenica dachów prowadzona być powinna równolegle do ulic. Do wykończenia
dachu należy stosować materiały w kolorze klasycznej dachówki (odcienie czerwieni)
oraz w odcieniach stonowanych grafitów i brązów. Dopuszczone jest stosowanie
doświetleń dachowych, ale z ograniczeniem do 30% powierzchni dachu.
Większość uczestników badania (164 osoby na 186) zgadza się z tą propozycją. 6 osób
wyraziło sprzeciw dla takich zapisów w projekcie planu. Pojedyncze osoby postulowały
określenie kąta nachylenia (1), dodanie do zestawu barw koloru zielonego (1), dopuszczenie
stosowania dachów zielonych (1). Pozostałe 13 osób nie miało zdania.
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CZEŚĆ II Konsultacje preferencji dotyczących zabudowy terenu sportowego – badanie
z makietą
W pierwszej części badania prezentowane były główne ustalenia projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zagadnieniem, które budziło
najwięcej emocji jest zabudowa terenu sportowego w centralnej części planu. Aby poszerzyć
wiedzę o oczekiwaniach społecznych dotyczących tej części terenu przygotowane zostało
badanie pogłębione – z makietą.
W tej części badania zdecydowało się wziąć udział 75% wszystkich osób biorących
udział w badaniu – łącznie 139 osób, w tym 66 mężczyzn i 73 kobiety. Każdy uczestnik mógł
zaproponować swój sposób zagospodarowania terenu.
Respondenci dostali do dyspozycji klocki, które przedstawiały ewentualne elementy
zagospodarowania terenu zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zróżnicowanej wielkości (od 100 m2 do 800m2) klocki w kolorze żółtym
przedstawiały budynki zabudowy stałej, której maksymalna zsumowana powierzchnia nie
mogła przekroczyć 1100 m2. Klocki czerwone (po 600 m2 każdy) reprezentowały budynki
tymczasowe (np. balon rozstawiany nad boiskiem lub inna niepowiązana z gruntem forma
przekrycia). Suma powierzchni budynków stałych i tymczasowych nie mogła przekroczyć
2200m2.
Płaskie, czerwone elementy symbolizowały niezadaszone boiska. Mniejsze,
pomarańczowe płytki przedstawiały plac zabaw. Elementem uzupełniającym była
powierzchnia parkingowa, która wg mpzp przy maksymalnej dopuszczalnej intensywności
zabudowy powinna zapewnić 20 miejsc dla samochodów.
Uczestnikom najpierw prezentowano w makiecie aktualny stan zabudowy. Następnie
zapraszano do złożenia własnej propozycji.
Każde ustawienie było fotografowane wraz z unikalnym numerem, który wiązał zdjęcie
z konkretnym formularzem wypełnianym dla całego badania.
Poniższe wyniki badania przedstawiane są za pomocą konkretnej liczby danych
odpowiedzi udzielonych na przedstawiony problem.

Dyskusja nad makietą
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ZABUDOWA STAŁA (klocki oznaczone w makiecie kolorem żółtym)
•

Żadnej zabudowy stałej na terenie – 21 osób

•

Zabudowa stała do 400 m2 – 42 osoby

•
•

45

2

Zabudowa stała od 450 do 850 m – 41 osób
Zabudowa stała od 900 do 1100 m – 26 osób
2

Zabudowa stała powyżej 1100 m (więcej niż dopuszcza mpzp) – 9 osób

Większość badanych (łącznie 83 osoby na 139) opowiada się za wprowadzeniem na tym
terenie obiektów zabudowy stałej, jednak o ograniczonej powierzchni (do 850 m2) w

bez zabudowy
stałej

42 41

40

2

Liczba odpowiedzi

•

Zabudowa stała

do 400 m2

35
30
25

26

20
15

9

10

stosunku do zapisów planu. 21 osób nie chciałoby aby pojawiła się tam jakakolwiek stała

od 450 do 850 m2

21

od 900 do 1100
m2

5

zabudowa.

więcej niż pozwala
MPZP (powyżej
1100m2)

0

ZABUDOWA TYMCZASOWA (klocki oznaczone w makiecie kolorem czerwonym)
Żadnej zabudowy tymczasowej – 44 osoby

•

1 budynek tymczasowy – 71 osób

Zabudowa tymczasowa

•

2 budynki tymczasowe – 23 osoby

71

•

3 budynki tymczasowe – 1 osoba

Ponad połowa badanych (71 osób na 139) opowiada się za jednym, 600 metrowym
budynkiem tymczasowym, więc znacznie mniejszym niż istniejący balon. Znaczna część (40
osób na 139) jest przeciwna lokowaniu jakiejkolwiek zabudowy tymczasowej. 23 osoby
umieściły na terenie 2 budynki tymczasowe, co odpowiada aktualnej sytuacji.

Liczba odpowiedzi

•
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1 budynek
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bez zabudowy
tymczasowej

2 budynki

23
1

3 budynki

BOISKA
•

Żadnych boisk – 55 osób

•

1 boisko – 47 osób

•

2 boiska – 31 osób

•

3 boiska – 6 osób

Boiska
60
Liczba odpowiedzi

Ani zabudowy stałej, ani zabudowy tymczasowej nie wskazało 16 osób na 139
uczestników, którzy ustawili swoje propozycje na makiecie. Stosunkowo niewielka
liczba przeciwników jakiejkolwiek zabudowy pokazuje, że większość badanych
dopuszcza zabudowę terenu, ale bardzo ograniczoną względem zapisów projektu
mpzp.

50

55
47

40
30

31

20
10
0

55 badanych uważa, że na omawianym terenie nie są potrzebne niezadaszone boiska.
47 sądzi, że powinno pojawić się jedno. 66 osób chciałoby, żeby boiska znalazły się na środku
terenu opracowania.
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PLAC ZABAW
Bez placu zabaw – 26 osób

•

1 plac zabaw – 59 osób

•

2 place zabaw, bądź 1 większy – 54 osoby

Jedynie 26 osób spośród wszystkich 139 badanych uważa, że na terenie opracowania nie
powinien znaleźć się plac zabaw dla dzieci. 113 osób ulokowała na makiecie plac zabaw,
przy czym 54 osoby zaproponowały dwa place albo jeden duży. Najczęstsza propozycja
dokładnej lokalizacji to fragment terenu sportowo rekreacyjnego poza obszarem, na którym
w planie dopuszczona jest zabudowa (wyznaczona nieprzekraczalną linią zabudowy).

Plac zabaw
70
Liczba odpowiedzi

•

PARKING
Bez parkingu – 114 osób

•

Parking – 25 osób

Znaczna większość badanych (114 osób na 139) uważa, że na terenie planu nie powinien
pojawić się parking dla samochodów. Jest to spowodowane obawą przed zwiększeniem
ruchu samochodowego w uliczkach. Brak możliwości parkowania promować ma okolicznych
mieszkańców jako użytkowników terenu. Zwraca uwagę fakt, że w badaniu ogólnym
założenie o ilości miejsc parkingowych na terenie tzw. Sadybianki uznało za słuszne 37 na 186
osób, a całkowitego wykluczenia parkingu chciało 35 na 186 osób. Przedstawienie na
makiecie powierzchni potrzebnej na parking w relacji do innych elementów otoczenia
pozwala na bardziej przemyślane opinie uczestników konsultacji. Pokazuje to, że
wykorzystanie modelu pozwala lepiej zrozumieć konsekwencje zapisów mpzp.

54
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50
40
30

1 plac zabaw
26
2 place zabaw
bądź 1 duży

20
10
0

Parkingi
Liczba odpowiedzi

•

59

60

120
100
80
60
40
20
0

114

Raport z konsultacji społecznych towarzyszących procedurze wyłożenia mpzp obszaru Miasto Ogród Sadyba cz. II a, czyli tzw. Sadybianki

bez parkingu
25

parking

W trakcie badania badacze odnotowywali też komentarze i uwagi,
które dotyczyły terenu KS Sadybianka, ale nie odnosiły się do tez
postawionych w badaniu i wykraczały poza możliwości obrazowania
pomysłów na makiecie. Uwagi te były wygłaszane spontanicznie.
Podajemy liczbę osób, które wyrażały podobne opinie tylko dla
pokazania tendencji
•

•

funkcje sportowe, ale niekomercyjne, bez opłat, otwarte dla
wszystkich, typu park, skwer, boisko – 17 osób.
•
•

o

basen – 8 osób,

o

sezonowe lodowisko – 7 osób,

o

siłownia/ fitness – 7 osób,

o

boisko (piłka nożna, koszykówka) – 7 osób,

o

sala gimnastyczna – 5 osób,

o

squash – 4 osoby,

o

wrotki lub rolki – 3 osoby,

o

siłownia plenerowa dostosowana do potrzeb osób
starszych – 2 osoby,

o

sala do jogi – 2 osoby,

o

stoły do tenisa stołowego – 1 osoba,

o

badminton – 1 osoba,

o

futsal (piłka nożna halowa) – 1 osoba.

Ewentualna zabudowa na terenie sportowym powinna
przyjąć

formę

niewielkiego

budynku

o

charakterze

pawilonowym, mieszczącego przede wszystkim szatnię – 12

tu uprawiać, wg kolejności wskazań: :
tenis (1-2 korty sezonowo kryte) – 16 głosów,

Na terenie Sadybianki powinien się znaleźć plac zabaw
o powiększonym programie – 17 osób.

Konkretne sporty, które uczestnicy konsultacji chcieliby móc
o

Na terenie sportowym powinny być realizowane otwarte

osób.
•

11 osób proponowało wprowadzenie zieleni na dachach
obiektów sportowych. 5

z

nich dodało

też

pomysł

stosowania baterii słonecznych.
•

8 osób zaproponowało parking podziemny obsługujący
ośrodek sportowy Sadybianka.

•

Proponowany był program pozasportowy dla budynków na
terenie sportowym: kawiarnia (7 osób), dom kultury (5 osób).

•

4 osoby zaproponowały wyznaczenie miejsca do palenia
grilla na terenie Sadybianki.

•

Pojedyncze osoby (2) przedstawiły pomysł przeznaczenia
terenu

sportowego

na

teren

zielony

poszczególnych

mieszkańców przez możliwość wykupu terenu i powiększenia
ogrodów.
•

Pojedyncze osoby (2) proponowały przeznaczenie terenu
KS Sadybianka na ogród botaniczny.
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Wyniki z uwzględnieniem związku uczestnika badań z terenem
objętym projektem planu
Otrzymane wyniki odniesione zostały do miejsca zamieszkania
uczestników badania. W przypadku badania opinii na temat
postawionych tez widać zależności między sposobem odpowiadania
a miejscem zamieszkania uczestników. Biorąca udział w badaniach
grupa mieszkańców samego terenu planu zagospodarowania
wykazała się większymi obiekcjami co do zapisów projektu planu.
W przypadku tez ogólnych o zachowaniu obecnego stanu różnice
w stosunku do odpowiedzi osób spoza ścisłej granicy planu są
nieduże. W pytaniach o dopuszczalne usługi (zarówno na terenach
mieszkaniowych jak i na sportowym) oraz co do parkowania
użytkowników terenu sportowego widać wyraźnie tendencję
odwrotną do odpowiedzi osób spoza granicy planu. Osoby
mieszkające w okolicy terenu objętego projektem planu są grupą,
która wyraża większe poparcie dla projektowanych zapisów niż
mieszkańcy terenu, którego one bezpośrednio dotyczą.

Teza, do której odnoszą
się uczestnicy

Zachowany duży udział
zieleni
Zachowanie charakteru
zabudowy
Jeden wjazd i jedno
dodatkowe wejście na
teren sportowy
Do 30% powierzchni
zabudowy na lokale
usługowe na terenie
mieszkaniowym
Do 30% powierzchni
zabudowy na lokale
usługowe na terenie
rekreacyjno
sportowym
Około
20
miejsc
parkingowych
na
terenie sportowym

mieszkający
na
terenie
mpzp

mieszkający
w okolicy

nie
mieszkający

35 osób
31 osób

141 osób
134 osób

10 osób
9 osób

25 osób

113 osób

10 osób

25 osób

114 osób

10 osób

16 osób

108 osób

7 osób

11 osób

103 osób

8 osób

6 osób

42 osób

5 osób

Raport z konsultacji społecznych towarzyszących procedurze wyłożenia mpzp obszaru Miasto Ogród Sadyba cz. II a, czyli tzw. Sadybianki

WYNIKI

Z

UWZGLĘDNIENIEM

RESPONDENTA

Z

TERENEM

ZWIĄZKU
OBJĘTYM

PROJEKTEM PLANU

MIESZKAŃCY
(24 osoby)

TERENU

OBJĘTEGO

PROJEKTEM

MIESZKAŃCY OKOLICY (109 osób)
•

86 osób z te grupy uważa, że na terenie ośrodka powinien
znaleźć się plac zabaw.

•

63 popiera budowę niezadaszonych boisk.

•

74 osoby wprowadziły na teren sportowy zabudowę stałą
i tymczasową łącznie.

•

24 osoby w tej grupie badanych uważa, że na terenie
powinny pojawić się tylko obiekty stałe.

•

4 osoby umieściły na makiecie tylko obiekty tymczasowe.

•

7 osób opowiedziało się z niewprowadzaniem żadnej
zabudowy – ani tymczasowej, ani stałej.

PLANU

24 osoby spośród badanych mieszkają na terenie objętym planem
(17 budynków mieszkalnych 1- i 2-rodzinnych).
•

21 z nich uważa, że na terenie ośrodka sportowego powinien
znaleźć się plac zabaw.

•

17 osób preferuje niezadaszone boiska.

•

10 osób wprowadziło na teren sportowy zabudowę stałą
i tymczasową łącznie.

•

4 osoby wprowadziło na teren sportowy tylko zabudowę
stałą.

•

1 osoba wprowadziła tylko zabudowę tymczasową.

•

9 osób opowiedziało się z niewprowadzaniem żadnej
zabudowy – ani tymczasowej, ani stałej.

NIE MIESZKA W OKOLICY (6 osób)
•

6 osób (wszyscy) opowiedziało się za placem zabaw.

•

4 osoby wprowadziły niezadaszone boiska.

•

5 osób wprowadziło obiekty stałe i tymczasowe łącznie.

•

1 osoba (wszystkie) wprowadziła tylko obiekty stałe.

•

Nikt nie wprowadził wyłącznie obiektów tymczasowych.

•

Wszyscy wprowadzili jakiś rodzaj zabudowy.
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Wśród 24 osób mieszkających na terenie objętym planem mpzp
Sadybianka dominują głosy dotyczące chęci utworzenia na terenie
placów zabaw (21 osób) oraz boisk (17 osób). Obiekty tymczasowe
i stałe wprowadziło 10 osób. W tej grupie 9 osób jest przeciwnych
zabudowie zarówno stałej, jak i tymczasowej

niekorzystających z terenu rekreacyjnego 83 osoby chcą, by powstał
tu plac zabaw.
Osoby korzystające z terenu

Liczba osób: 44

chcą boiska

24

Najliczniejszą grupą osób wypowiadających się podczas konsultacji
społecznych była grupa osób mieszkająca w okolicy Sadybianki
(109 osób). 74 przedstawicieli tej grupy opowiedziało się za
wprowadzeniem obiektów tymczasowych i stałych. Na tym terenie,
według tej grupy respondentów, może powstać plac zabaw
(86 osób) oraz obiekty tymczasowe (79 osób).

chcą obiekty tylko obiekty stałe

5

chcą tylko obiekty tymczasowe

0

chcą obiekty i stałe, i tymczasowe

37

nie chcą żadnej zabudowy

2

chcą plac zabaw

30

Osoby, które nie mieszkają w okolicy Sadybianki (6 osób)
deklarowały chęć korzystania z obiektów stałych wraz z zapleczem
dla dzieci w postaci placu zabaw.

Osoby niekorzystające z terenu

Liczba osób: 95

chcą boiska

60

chcą tylko obiekty stałe

23

chcą tylko obiekty tymczasowe

5

chcą obiekty i stałe, i tymczasowe

53

nie chcą żadnej zabudowy

14

chcą plac zabaw

83

ODPOWIEDZI OSÓB NIEKORZYSTAJĄCYCH ORAZ
KORZYSTAJĄCYCH Z TERENU REKREACYJNEGO
WEWNĄTRZ OBSZARU OBJĘTEGO PROJEKTEM
PLANU
Spośród 44 osób korzystających z terenu Sadybianki, 30 osób
chciałoby, aby na terenie Sadybianki znajdował się plac zabaw.
37 przedstawicieli tej grupy chce, by na tym terenie znajdowały się
obiekt stałe i tymczasowe.
Z 95 osób, które nie korzystają z terenu rekreacyjnego, 76 osób
chce, by na terenie powstały obiekty stałe. W grupie
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Konsultacje pokazały,
3 podstawowe grupy:

że

użytkownicy

dzielą

się

na

•

mieszkańców terenu planu i najbliższych sąsiadów, którzy
w obawie przed hałasem i generowanym ruchem
samochodowym przeciwni są lokowaniu w tym miejscu
jakichkolwiek funkcji przeznaczonych dla użytkowników
spoza ich grona i mieszkańców sąsiednich ulic; grupa ta
opowiada się za przeznaczeniem terenu na funkcje parkowe
i sportowe, ale ekstensywne (siłownia plenerowa, otwarte
boisko, plac zabaw);

•

użytkowników
terenu sportowego, zainteresowanych
zachowaniem obecnego profilu ośrodka sportowego i jego
rozwojem; ta grupa opowiada się za intensyfikacją zabudowy
celem
podniesienia
standardu
obecnych
usług
i wprowadzenia nowych (całoroczne kryte korty z zapleczem
sanitarnym i gastronomicznym, z dodatkowym programem
w formie siłowni czy sali gimnastycznej); rozwój
infrastruktury sportowej dotyczy przede wszystkim
nastolatków i dorosłych, stąd brak entuzjazmu dla placu
zabaw na terenie ośrodka;

•

mieszkańców okolic, dla których sąsiedztwo ośrodka
sportowego nie jest tak uciążliwe jak dla bezpośrednich
sąsiadów,
zainteresowanych
programem
sportowym
usługowym terenu; w tej największej grupie widoczna jest
duże zrozumienie dla potrzeb mieszkańców, którym
doskwiera uciążliwe sąsiedztwo, jednocześnie jednak grupa
ta chciałaby ze spornego terenu korzystać; najwięcej jest tu
odpowiedzi szukających kompromisu i pogodzenia potrzeb
wszystkich grup.
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WNIOSKI

UWAGI DO PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO

Przeprowadzone badania wykazały, że oczekiwania
społeczne względem planu miejscowego Sadybianki wykraczają
poza zakres samego planu. Mieszkańcy dążą przede wszystkim do
likwidacji obiektu sportowego o dużej uciążliwości dla sąsiadów
(hałas, estetyka) i przez to niechętni są dyskusji o abstrakcyjnej
realizacyjnie, planistycznej przyszłości tego miejsca.
Wyniki przeprowadzonych badań oparte są na danych
liczbowych. Nie da się za ich pomocą pokazać tego, co podczas
badania było dla badaczy bardzo czytelne. Uczestniczący w badaniu
przeciwnicy jakiejkolwiek zabudowy na terenie KS Sadybianka (co
spowodowane jest głównie istniejącym konfliktem) wnoszą do
dyskusji o przyszłości tego terenu gorące emocje. Generowane
napięcie powoduje, że nawet jeśli za ich opinią nie idą dane
liczbowe, to w odbiorze procesu protest przeciwko zapisom planu
dopuszczającym zabudowę jest bardzo silny.
Same wyniki badań wskazują, że cały projekt planu jest
przyjmowany pozytywnie, z wyjątkiem zapisów dla tego
konkretnego obszaru.
Oczekiwania badanych co do zagospodarowania spornego
terenu są więc bardzo różne. Podsumowując wyniki, musimy dążyć
jednak do syntezy i wypośrodkowania oczekiwań. Rozwiązaniem
kompromisowym jest dalsze ograniczenie możliwości zabudowy
w planie i przeznaczenie większej części terenu Sadybianki na
funkcje o charakterze parkowym z terenowymi urządzeniami
sportowymi. Wyraźnie społecznie oczekiwany jest w tym miejscu
plac zabaw dostosowany do potrzeb dzieci w różnym wieku
i oferujący bogaty, całoroczny program.

Na zakończenie badania wszyscy biorący w nim udział (186
osób) zapytani zostali, czy po poznaniu wszystkich szczegółów
dotyczących planu chcieliby złożyć uwagę do projektu planu. Ponad
połowa badanych (102 osoby na 186) zadeklarowała, że chciałaby
złożyć uwagę do projektu planu. 5 osób chciałoby, ale nie wie, jak to
się robi. 77 osób nie wyraziło zainteresowania składaniem uwag do
projektu planu.

Załączniki:
Rysunek projektu mpzp obszaru Miasto Ogród Sadyba cz. II a
Tekst projektu mpzp obszaru Miasto Ogród Sadyba cz. II a
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MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU MIASTO–OGRÓD-SADYBA – część II a
(PROJEKT)

Zespół autorski:
mgr inż. arch. Zbigniew Garbowski upr. plan. Nr 1153/90
mgr inż. arch. Dorota Fronczyk

Infrastruktura techniczna:
Sieci wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe:
inż. Marianna Końska St 48/72

Energetyka:
mgr inż. Artur Zawadzki upr. LUB/0011/POOE/07
Komunikacja:
mgr Zbigniew Karczmarczyk upr. St 160/80
Środowisko przyrodnicze:
Marcin Mędrzycki
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Uchwała Nr .........................
Rady m. st. Warszawy
z dnia .........................
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru Miasto-Ogród-Sadyba – część II a
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm. 1) ), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późn. zm. 2)), w związku z art.
4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 z dnia 20 lipca 2010 r. poz. 871), w związku z uchwałami Rady
m. st. Warszawy nr LXXXIV/2862/2006 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Sadyby w okolicach
Jeziorka Czerniakowskiego, nr LXXIV/1914/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany
uchwały nr LXXXIV/2862/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. i nr
XCI/2325/2014 z dnia 25.09.2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIV/2862/2006 Rady m. st.
Warszawy z dnia 26 października 2006 r. oraz stwierdzając zgodność z ustaleniami 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. (ze zm. 3)) Rada m. st.
Warszawy uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Ustalenia ogólne dla całego obszaru, objętego planem
§1. Przepisy ogólne.
1.Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasto–Ogród–
Sadyba - część II a, zwany dalej planem, którego obszar obejmuje działki ewidencyjne o numerach:
42, 43, 269, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 270, 271, 102, 101, 100, 99, 98, 97,
41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28 z obrębu 1-05-32.
2. Granice planu, o których mowa w ust.1 wyznaczone są na rysunku planu, sporządzonym w
skali 1:1000, stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały (dalej Uchwały).
3. Dalszymi załącznikami do uchwały są:
1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2
do Uchwały;
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy i zasadach ich finansowania,
stanowiące załącznik nr 3 do Uchwały.
4. Plan zawiera ustalenia dotyczące:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach zagospodarowania;
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
1)
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379, 1072.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123 poz. 803, Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237,
Nr 220 poz.1413 oraz z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz.1043, z
2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901, z 2012 poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446, z 2014 r. poz. 379, 768, 1133 oraz
z 2015 r. poz. 22.
3)
Zmiany Studium: Uchwałą nr L/1521/2009 z dnia 26 lutego 2009 r., uzupełnioną Uchwałą nr LIV/1631/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r.,
ponownie zmienione Uchwałą nr XCII/2689/2010 z dnia 7 października 2010 r., Uchwałą Nr LXI/1669/2013 z dnia 11 lipca 2013 r. oraz
Uchwałą nr XCII/2346/2014 z dnia 16 października 2014 r.
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5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania miejsc publicznych;
6) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym: linii
zabudowy, gabarytów obiektów, wskaźników intensywności zabudowy;
7) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
8) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
9) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
10) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę o której mowa w art. 36 ust.4.
§2. Definicje.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

1. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:
liniach zabudowy nieprzekraczalnych – należy przez to rozumieć, z zastrzeżeniem pkt 3,
wyznaczone na rysunku planu, linie określające najmniejszą dopuszczalną odległość, w jakiej
może być usytuowany budynek w stosunku do linii rozgraniczającej ulicy, linii
rozgraniczającej ciągu pieszego, linii rozgraniczającej placu, linii rozgraniczającej innego
terenu lub innych obiektów i urządzeń, bez uwzględnienia:
a) balkonów, loggii, werand, ganków, zewnętrznych klatek schodowych wysokości do II
kondygnacji, wykuszy stanowiących maksimum 30% powierzchni elewacji i wystających
poza obrys budynku nie więcej niż 2 m,
b) okapów i nadwieszeń wystających poza obrys budynku nie więcej niż 1,5 m,
c) elementów ocieplenia budynku, schodów zewnętrznych, tarasów, szybów wind, podestów i
ramp przy wejściach do budynków;
liniach zabudowy nieprzekraczalnych dla zabudowy konstrukcji lekkiej o wysokości do
I-szej kondygnacji – należy przez to rozumieć, wyznaczone na rysunku planu linie, w
granicach których dopuszcza się rozbudowę budynków od strony ogrodu o wysokości do I-szej
kondygnacji, w postaci zabudowy o lekkiej konstrukcji i przeszkleniu ścian czołowych
minimum 80%, przy czym nie dopuszcza się wysunięć poza linię zabudowy elementów
wskazanych w pkt.1;
liniach zabudowy obowiązujących – należy przez to rozumieć, wyznaczone na rysunku
planu, linie usytuowania zewnętrznej ściany budynku, najbliższej w stosunku do linii
rozgraniczającej terenu, linii rozgraniczającej ciągu pieszego, linii rozgraniczającej placu, linii
rozgraniczającej innego terenu lub innych obiektów i urządzeń, bez uwzględnienia:
a) wycofań od lica budynku o nie więcej niż 2 m stanowiących maksimum 30% powierzchni
elewacji oraz balkonów, loggii, werand, ganków, zewnętrznych klatek schodowych
wysokości do II kondygnacji, wykuszy stanowiących maksimum 30% powierzchni elewacji
i wystających poza obrys budynku nie więcej niż 2 m,
b) okapów i nadwieszeń wystających poza obrys budynku nie więcej niż 1,5 m,
c) elementów ocieplenia budynku, schodów zewnętrznych, tarasów, szybów wind, podestów i
ramp przy wejściach do budynków;
maksymalnej/minimalnej powierzchni zabudowy działki – należy przez to rozumieć
stosunek sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynków na danej działce budowlanej,
mierzonej zgodnie z przepisami odrębnymi, do powierzchni tej działki;
Miejskim Systemie Informacji (MSI) – należy przez to rozumieć tablice i znaki
informacyjne, w tym nazwy ulic i numerację porządkową nieruchomości obejmujące obszar
miasta st. Warszawy oraz elementy wskazujące kierunki dojść i dojazdów do ważnych
obiektów, informujące o obiektach zabytkowych, zawierające plany miasta lub jego rejonów
itp.;
minimalnym wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć
najmniejszą dopuszczalną powierzchnię biologicznie czynną na działce, wyrażoną w
procentach, w odniesieniu do powierzchni tej działki;
modernizacji – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych polegających na
trwałym ulepszeniu, unowocześnieniu, zwiększeniu użyteczności lub podniesieniu standardu
istniejącego obiektu budowlanego lub urządzenia; modernizacją może być remont,
przebudowa;
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nośniku reklamowym - należy przez to rozumieć urządzanie w jakiejkolwiek materialnej
formie, ze stałą lub zmienną powierzchnią ekspozycyjną większą niż 0,06 m² - nieoświetloną,
oświetloną lub podświetloną, przeznaczone do eksponowania reklam, nie będące: znakiem w
rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych, elementem MSI ani pojazdem
samobieżnym;
9) obszarach o jednorodnej zabudowie – należy przez to rozumieć zespoły zabudowy nie ujęte
w GEZ, o zaprojektowanej kompozycji urbanistycznej i jednorodnych cechach architektury,
takich jak: styl, gabaryty i materiały elewacyjne;
10) ogólnodostępności – należy przez to rozumieć taki sposób użytkowania obiektu lub jego
części oraz terenu, w którym umożliwione jest publiczne korzystanie z niego, a którego
zamknięcie w celach bezpieczeństwa możliwe jest wyłącznie w określonym czasie;
11) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty
roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, które pozostają niezabudowane
i nieutwardzone. W szczególności za powierzchnię biologicznie czynną nie uznaje się: zieleni
projektowanej na dachach i ścianach budynków, budowli nadziemnych i podziemnych;
12) powierzchni użytkowej podstawowej – należy przez to rozumieć część powierzchni
użytkowej, przeznaczoną do zaspokojenia podstawowych potrzeb wynikających z funkcji
budynku - np. powierzchnia sprzedaży w obiektach handlowych, powierzchnia pomieszczeń do
nauki w budynkach szkolnych, powierzchnia pomieszczeń biurowych w budynkach biurowych,
itp.;
13) przejściach ekologicznych – należy przez to rozumieć otwory w ogrodzeniach umożliwiające
migracje drobnej zwierzyny. Powinny się one znajdować w podmurówce, przy powierzchni
terenu, mieć średnicę min. 15 cm i być rozmieszczone w odstępach nie większych niż 5 m.
Przejścia ekologiczne mogą być również zrealizowane w formie prześwitu szerokości 10 cm,
pomiędzy podmurówką a ażurowymi elementami ogrodzenia, jeżeli wysokość podmurówki
zostanie obniżona do 10 cm;
14) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć inne przepisy, poza ustawą o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym;
15) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie
przeważające na danym terenie, tzn. takie, w którym nadziemna powierzchnia użytkowa
przeznaczona na daną funkcję nie może być mniejsza niż 60% powierzchni użytkowej
wszystkich obiektów na działce budowlanej, w przypadku terenów o przeznaczeniu nie
związanym z lokalizacją obiektów 60% powierzchni terenu musi pełnić funkcję przeznaczenia
podstawowego;
16) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż
podstawowe, dopuszczone na warunkach określonych planem;
17) reklamie – należy przez to rozumieć przekazywaną w jakiejkolwiek wizualnej formie i przy
wykorzystaniu nośnika reklamy informację o towarach, usługach i markach zachęcającą do ich
nabycia także poza nieruchomością na której jest umieszczana;
18) systemie NCS (Natural Color System) – należy przez to rozumieć system opisu barwy
polegający na nadaniu jej notacji określającej procentową zawartość podstawowych kolorów:
żółci, czerwieni, błękitu i zieleni oraz stopnia sczernienia i chromatyczności. Dwie pierwsze
cyfry z numerycznego zapisu barwy świadczą o procentowej zawartości czerni a dwie kolejne
o stopniu chromatyczności, również wyrażonym w procentach. Końcowa część zapisu podaje
odcień barwy poprzez określenie podobieństwa do kolorów podstawowych: żółci - Y,
czerwieni - R, błękitu - B i zieleni - G lub N w przypadku kolorów achromatycznych;
19) szerokości elewacji – należy przez to rozumieć szerokość ściany budynku usytuowanej
najbliżej w stosunku do linii rozgraniczającej terenu, bez uwzględnienia części elewacji
balkonów, loggii, werand, ganków, wykuszy oraz fragmentów elewacji wycofanych w
stosunku do jej głównej części;
20) szyldzie – należy przez to rozumieć przekazywaną w jakiejkolwiek wizualnej formie i przy
wykorzystaniu nośnika informację o podmiocie działającym na nieruchomości na której szyld
jest umieszczany;
21) szyldzie semaforowym – należy przez to rozumieć szyld, którego płaszczyzna ekspozycyjna
jest nierównoległa do płaszczyzny ściany, na której jest umieszczany;
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22) terenie - należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu lub o
odrębnych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi;
23) usługach - należy przez to rozumieć działalność służącą zaspokajaniu potrzeb ludności, nie
związaną z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi, prowadzoną w
obiektach wolnostojących lub lokalach użytkowych wbudowanych;
24) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć działalność usługową nie stwarzającą
uciążliwości dla środowiska wykraczającej poza przestrzeń lokalu, w którym jest wykonywana
oraz dla lokali sąsiednich o innym przeznaczeniu, w szczególności nie powodującą emisji
hałasu, wibracji, zanieczyszczenia powietrza, wód i gruntu, wytwarzania promieniowania i pól
elektromagnetycznych, wytwarzania ścieków i odpadów innych niż komunalne oraz nie
powodującą znaczącego wzrostu ruchu pojazdów samochodowych w otoczeniu lokalu
usługowego;
25) usługach podstawowych – należy przez to rozumieć usługi nieuciążliwe na obszarach
zabudowy mieszkaniowej, których zasadniczym zadaniem jest zaspokajanie potrzeb
mieszkańców i użytkowników okolicznych obszarów, realizowane w lokalach o łącznej
powierzchni użytkowej w budynku nie większej niż 300 m2;
26) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni
całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych mierzonych w obrysie zewnętrznym
wszystkich budynków zlokalizowanych na danej działce budowlanej (w stanie wykończonym
bez tarasów, balkonów, schodów zewnętrznych, ramp i podjazdów), do powierzchni danej
działki.
2. W odniesieniu do innych określeń użytych w planie, a nie ujętych w ust.1 należy stosować
definicje zgodne z obowiązującymi przepisami, aktami prawnymi i ze słownikiem języka polskiego.
§3. Oznaczenia w planie.
1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi jego ustaleniami:
1) granice i linie rozgraniczające:
a) granica obszaru objętego planem,
b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania;
2) oznaczenia porządkowe terenu i symbol przeznaczenia terenu;
3) elementy kształtowania kompozycji przestrzennej - linie zabudowy:
a) obowiązujące,
b) nieprzekraczalne
c) nieprzekraczalne dla zabudowy konstrukcji lekkiej o wysokości do I-szej kondygnacji;
4) oznaczenia inne:
a) obszary o jednorodnej zabudowie,
b) wymiary.
2. Następujące oznaczenia graficzne wyznaczone na rysunku planu, mają charakter
obowiązujący na podstawie przepisów odrębnych: ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury współczesnej: cały obszar planu wpisany jest do rejestru zabytków – jest częścią "zespołu
urbanistycznego Sadyba-Miasto-Ogród”.
3. Pozostałe oznaczenia graficzne wyznaczone na rysunku planu, mają charakter
informacyjny.
Rozdział 2
Ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia i zasad zagospodarowania obszaru.
§4. Przeznaczenie terenów.
1. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania dla terenów wydzielonych na rysunku
planu liniami rozgraniczającymi i opisanych symbolem literowym, określającymi ich funkcje oraz
kolejnym numerem lokalizującym teren:
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1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolem MN, ustala
się:
a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie budynków
bliźniaczych i szeregowych, zgodnie z zapisami szczegółowymi dla terenów; jeden
budynek z nie więcej niż dwoma mieszkaniami na działce,
b) przeznaczenie dopuszczalne: usługi podstawowe, których powierzchnia użytkowa nie
będzie wynosiła więcej niż 30% powierzchni całkowitej budynku, wyłącznie w formie
lokali wbudowanych w budynki mieszkalne oraz infrastruktura techniczna, konieczne
zaplecze techniczne, drogi wewnętrzne i miejsca postojowe realizowane w postaci garaży
wbudowanych lub miejsc parkingowych na terenie;
2) dla terenu usług sportu i rekreacji, oznaczonego symbolem US, ustala się:
a) przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu sportu i rekreacji, w tym obiekty takie jak:
sale sportowe, boiska, korty tenisowe, place zabaw dla dzieci, kąpieliska, baseny,
b) przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe służące funkcji podstawowej, stanowiące
nie więcej niż 30% powierzchni całkowitej budynku, takie jak: usługi gastronomii,
rozrywki, kultury i wystawiennictwa oraz infrastruktura techniczna, konieczne zaplecze
techniczne, drogi wewnętrzne i miejsca postojowe realizowane w postaci garaży
wbudowanych lub miejsc parkingowych na terenie.
2. Dla terenów, o których mowa w ust.1 ustala się ponadto szczegółowe zasady
zagospodarowania, zawarte w Rozdziale 3 Uchwały.
§5. Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego.
1. Ustala się, że cały obszar planu nie zalicza się do obszaru zabudowy śródmiejskiej.
2. Ustala się ochronę i kształtowanie ładu przestrzennego poprzez sytuowanie zabudowy z
uwzględnieniem ustalonych na rysunku planu linii zabudowy nieprzekraczalnych i obowiązujących.
3. Ustala się następujące zasady lokalizacji ogrodzeń:
1) dopuszcza się realizację ogrodzeń poszczególnych terenów wydzielonych w planie liniami
rozgraniczającymi a także ogradzanie działek wydzielonych w ich granicach, tak aby
ogrodzenia nie zamykały możliwości dojazdu w przypadku pożaru lub innych sytuacji
awaryjnych;
2) zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych i ogrodzeń z prefabrykowanych elementów
betonowych; zakazuje się stosowania od strony dróg publicznych wypełnień ogrodzeń
ażurowych elementami pełnymi typu panele drewniane, gęste siatki z tworzywa, maty, deski
drewniane, itp.;
3) dopuszcza się realizację ogrodzeń od strony dróg publicznych oraz ogrodzeń wewnętrznych w
formie ażurowego, złożonego z wydzielonych słupkami sekcji, wypełnienia na podmurówce,
zakazuje się stosowania ogrodzeń z siatki ciągłej i drutu kolczastego; ustala się stosowanie
farb dla wypełnień ażurowych w ciemnych kolorach, takich jak: ciemno szary, grafitowy,
czarny;
4) nakazuje się lokalizowanie ogrodzeń w linii rozgraniczającej terenu, przy czym dopuszcza się
wycofanie ogrodzenia w miejscu projektowanych bram wjazdowych i w przypadku potrzeby
ominięcia istniejących drzew, urządzeń infrastruktury technicznej itp. w głąb działki;
5) ogrodzenia zewnętrzne muszą odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach odrębnych
oraz spełniać następujące warunki:
a) nie mogą być wyższe niż 1,8 m od poziomu terenu, przy dopuszczeniu lokalnego
podwyższenia dla organizacji bram, furtek, wjazdów,
b) wysokość cokołu nie może być większa niż 0,4 m, w przypadku remontu lub przebudowy
ogrodzeń istniejących dopuszcza się zachowanie istniejących cokołów o większej
wysokości,
c) w cokole należy stosować przejścia ekologiczne dla drobnej zwierzyny,
d) część pełna ogrodzenia nie może stanowić więcej niż 30% jego całkowitej długości,
e) łączna powierzchnia prześwitów w ogrodzeniu nie może być mniejsza niż 60% ich
powierzchni,

MPZP obszaru Miasto-Ogród-Sadyba – część II a – wyłożenie 8.06 – 8.07.2015

str. 7

f) dopuszcza się stosowania jako ogrodzenia żywopłotów;
6) ogrodzenia wewnętrzne, z wyłączeniem ogrodzeń boisk sportowych i z zastrzeżeniem lit. e i f,
muszą odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach odrębnych oraz spełniać
następujące warunki:
a) nie mogą być wyższe niż 1,8 m od poziomu terenu,
b) wysokość cokołu nie może być większa niż 0,2 m,
c) w cokole należy stosować przejścia ekologiczne dla drobnej zwierzyny,
d) łączna powierzchnia prześwitów w ogrodzeniu nie może być mniejsza niż 80% ich
powierzchni,
e) dopuszcza się wykonanie ogrodzeń pełnych w przypadku realizacji parkingów na działce,
f) dopuszcza się wykonanie ogrodzeń pełnych pomiędzy terenami zabudowy mieszkaniowej
i terenami sportu.
4. Ustala się następujące zasady rozmieszczenia reklam i znaków informacyjno- plastycznych:
1) dopuszcza się lokalizowanie:
a) szyldów,
b) znaków informacyjnych i innych obiektów Miejskiego Systemu Informacji oraz Płatnej
Informacji Miejskiej MSI,
c) elementów informacji historycznej:
- stałych - na budynkach i elementach małej architektury,
- czasowych - na ogrodzeniach w liniach rozgraniczających ulic w formie
zorganizowanej i według jednolitego projektu;
2) zakazuje się lokalizacji szyldów:
a) w miejscach i w sposób zastrzeżony dla znaków drogowych i istniejącego oznakowania
MSI oraz w sposób utrudniający ich odczytanie,
b) w sposób ograniczający widoczność z kamer wizyjnych systemu monitoringu miejskiego;
3) ustala się zasady umieszczania szyldów na elewacjach budynków:
a) nakazuje się dostosowanie kompozycji i wielkość szyldów umieszczanych na elewacjach
budynków indywidualnie do kompozycji architektonicznej, charakteru budynku oraz
przekroju ulicy,
b) zakazuje się przesłaniania otworów okiennych przez szyldy,
c) dopuszcza się umieszczanie szyldów wyłącznie w obrębie kondygnacji parteru, łączna
powierzchnia szyldów nie może przekroczyć 10% powierzchni ściany w obrysie parteru,
d) dopuszcza się szyldy o wielkości nie przekraczającej powierzchni 0,5 m2 a dla szyldów
semaforowych wysięgu 80 cm,
e) na każde 20 m długości ściany dopuszcza się umieszczenie tylko jednego szyldu
semaforowego,
f) dopuszcza się, z zastrzeżeniem lit.b, umieszczanie szyldów bannerowych wyłącznie
okazjonalnie, na okres nie dłuższy niż 30 dni.
5. Ustala się ochronę obszaru planu jako obszaru o jednorodnej zabudowie:
1) nakazuje się ochronę gabarytów, architektury i otoczenia poprzez zachowanie układu i
kompozycji urbanistycznej, zespołów budowlanych, zieleni oraz procentowego udziału
zabudowy terenu, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenów;
2) dopuszcza się ewentualną przebudowę i uzupełnienia z zachowaniem specyficznych cech
układu i zabudowy (gabaryty, rozwiązania architektoniczne z dostosowaniem do
historycznego sąsiedztwa oraz nawiązaniem do charakteru zespołu – poprzez kształt i
pokrycie dachu, zwieńczenie, materiały wykończeniowe), zgodnie z ustaleniami
szczegółowymi dla terenów.
§6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
1. Ustala się następujące zasady ochrony drzew istniejących szczególnie cennych wskazanych
na rysunku planu:
1) nakazuje się dostosowanie lokalizacji nowych elementów zagospodarowania terenu do
istniejących drzew;
2) usunięcie drzew może nastąpić wyłącznie:
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a) gdy drzewo jest martwe lub zamierające,
b) gdy drzewo zagraża bezpieczeństwu osób lub mienia,
c) w przypadku braku możliwości usunięcia kolizji z realizacją inwestycji celu publicznego.
2. Zakazuje się dokonywania zmiany stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu
wody opadowej, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
3. Zakazuje się odprowadzania ścieków bytowych do wód gruntowych i do ziemi.
4. Ustala się następujące zasady ochrony istniejących zasobów wód podziemnych, w tym wód
gruntowych oraz działań, mających na celu ochronę i zapobieganie obniżaniu się zwierciadła wód
gruntowych:
1) nakazuje się podłączenie do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wszystkich
realizowanych obiektów, w których funkcjonować ma instalacja wodociągowa i
kanalizacyjna;
2) ustala się zasady retencji i odprowadzenia wód opadowych z dachów budynków oraz z
terenów utwardzonych ulic i placów miejskich zgodnie z regulacjami §12 ust.4;
3) nakazuje się stosowanie na dojściach i dojazdach nawierzchni przepuszczalnych (np. bruk).
5. Nakazuje się zachowanie minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej
zgodnie z zapisami szczegółowymi dla terenów.
6. Ustala się następujące zasady ochrony przed hałasem i zapewnienia właściwego standardu
akustycznego dla istniejącej i projektowanej zabudowy chronionej akustycznie - nakazuje się
przestrzegania w poszczególnych terenach dopuszczalnych poziomów hałasu, określonych przepisami
Prawa ochrony środowiska, przy czym:
1) tereny MN kwalifikuje się w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska
jako „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”;
2) w przypadku realizacji na danym terenie innego przeznaczenia jako dopuszczalnego nakazuje
się stosowanie standardów akustycznych odpowiednio: dla usług z zakresu opieki społecznej
jak dla "domów opieki społecznej" a dla usług oświaty i innych związanych ze stałym lub
czasowym pobytem dzieci i młodzieży jak dla "zabudowy związanej ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży".
7. Zakazuje się lokalizacji obiektów i urządzeń, które nie dotrzymują obowiązujących
standardów emisyjnych, w tym w zakresie hałasu oraz takich, które mogą znacząco oddziaływać na
środowisko, z wyłączeniem tych, które służą obsłudze mieszkańców lub ochronie środowiska, w tym:
inwestycji infrastrukturalnych i komunikacyjnych.
§7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
1. Cały obszar planu znajduje się na obszarze wpisanego do rejestru zabytków pod numerem
1559-A zespołu urbanistycznego i budowlanego dawnego "Miasta-Ogrodu-Sadyba" (data wpisu
02.12.1993 r.). Ochronie konserwatorskiej, na podstawie przepisów odrębnych, podlegają bryły i
gabaryty budynków, ich elewacje oraz forma zagospodarowania działek i nawierzchnie, jak również
relacje przestrzenne pomiędzy obiektami zabudowy, rozplanowanie i geometria działek,
ukształtowanie linii zabudowy, gęstość zabudowy, współzależność między zabudową, zielenią a
przestrzenią otwartą a także funkcja obszaru.
1)

2)
3)
4)

2. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania środowiska kulturowego:
nakazuje się zachowanie i ochronę zabytkowego układu i kompozycji urbanistycznej, w tym
zachowanie rozplanowania budynków, historycznych linii zabudowy, zachowanie układów
zieleni;
zakazuje się realizacji nowej zabudowy w pasie przydomowych ogródków od strony ulicy;
nakazuje się utrzymanie i kontynuację zagospodarowania terenu oraz historycznych
podziałów parcelacyjnych;
dopuszcza się ewentualne przebudowy i uzupełnienia z zachowaniem specyficznych cech
układu i zabudowy (linia zabudowy, dopuszczalna wysokość, gabaryty, rozwiązania
architektoniczne z dostosowaniem do historycznego sąsiedztwa oraz nawiązaniem do
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charakteru zespołu – poprzez kształt dachu, zwieńczenie, materiały wykończeniowe, faktura i
kolorystyka elewacji, zieleń i procentowy udział zabudowy terenu), zgodnie z ustaleniami
szczegółowymi dla terenów.
3. Nie wskazuje się stanowisk archeologicznych, obiektów ujętych w GEZ, dóbr kultury
współczesnej ani miejsc pamięci narodowej podlegających ochronie, ze względu na brak ich
występowania w granicach planu.
§8. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania miejsc publicznych.

1. Ustala się, że teren usług sportu i rekreacji US jest miejscem publicznym.
2. Nakazuje się dostosowanie terenu US do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności
poruszających się na wózkach.
§9. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
1. Ustala się wskaźniki intensywności zabudowy, maksymalną wysokość zabudowy i
maksymalny procent zabudowy działki, zgodnie z zapisami szczegółowymi.
2. Ustala się linie zabudowy dla nowej zabudowy wg rysunku planu, z zastrzeżeniem ust.3.
3. Dla istniejącej zabudowy zlokalizowanej poza ustalonymi na rysunku planu liniami
zabudowy dopuszcza się przebudowę w obrębie zachowania obrysu budynku, pod warunkiem
uwzględnienia pozostałych ustaleń planu.
4. Przy sytuowaniu na dachu pomieszczeń technicznych oraz urządzeń technicznych lub ich
obudowy należy elementy te wycofać w stosunku do elewacji budynku o min. 2 m.
5. Ustala się następujące zasady kształtowania elewacji:
1) na powierzchniach tynkowanych barwionych nakazuje się stosowanie kolorów o odcieniach
według systemu NCS, posiadających do 20% domieszki czerni oraz do 20% chromatyczności
barwy, przy czym dopuszcza się stosowanie odcieni spoza wyznaczonego przedziału na
fragmentach ścian budynku, nie przekraczających 25% powierzchni danej elewacji oraz na tej
części budynku, na której prezentowane jest logo firmy;
2) obowiązek stosowania kolorów w oparciu o system NCS nie dotyczy materiałów
elewacyjnych w kolorach dla nich naturalnych - np. aluminium, miedź, stal, stal nierdzewna,
szkło, drewno, beton, nieszkliwiona ceramika i kamień;
3) zakazuje się stosowania na elewacjach jaskrawej ceramiki i okładzin, w tym okładzin z blachy
falistej i fałdowej oraz z tworzyw sztucznych typu siding.
6. Ustala się następujące zasady kształtowania dachów:
1) ustala się kąt nachylenia połaci dachowej zgodnie z zapisami szczegółowymi dla terenów;
obowiązuje jeden kąt nachylenia połaci dla wszystkich elementów dachu budynku, z
wyłączeniem lokalizacji gdzie zastosowanie różnych kątów nachylenia połaci np. dla lukarn
ma uzasadnienie historyczne;
2) nakazuje się stosowanie materiałów pokrycia dachu w kolorze klasycznej dachówki
ceramicznej (odcienie czerwieni) oraz stonowanych odcieni grafitu i brązów – nie dotyczy
dachów o kącie nachylenia poniżej 10°;
3) nakazuje się sytuowanie budynków kalenicą wzdłuż ulic, chyba że w ustaleniach
szczegółowych dla terenów ustalono inaczej;
4) łączna powierzchnia okien i doświetleń w dachu nie może przekraczać 30% powierzchni
połaci dachowej, w której są osadzone; ściany lukarn powinny być wycofane w stosunku do
elewacji budynku;
5) dopuszcza się doświetlenie poddaszy oknami połaciowymi, przy zachowaniu minimum 70%
pierwotnej połaci dachowej;
6) zakazuje się stosowania dachów mansardowych i pseudomansardowych.
7. Ustala się zasady realizacji budynków gospodarczych i garażowych:
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1) dopuszcza się zachowanie istniejących wolnostojących budynków gospodarczych i
garażowych;
2) dopuszcza się realizację poza liniami zabudowy nowych wolnostojących budynków
gospodarczych i garażowych wyłącznie od strony niewidocznej od dróg i placów publicznych;
3) ustala się obowiązek realizacji od strony dróg i placów publicznych nowych garaży jako
wbudowanych w budynki mieszkalne lub usługowe;
4) dopuszcza się budowę wydzielonych garaży wielopoziomowych.
8. Ustala się zasady lokalizowania drugiego lub więcej budynków na działce budowlanej:
1) dla terenów MN na działce budowlanej o ustalonym minimalnym normatywie dopuszcza się
lokalizację jednego budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej;
2) na terenie US bez ograniczeń o ile zostaną spełnione pozostałe wymogi planu
i wymagania przepisów odrębnych.
9. Nakazuje się dopasowanie elewacji poszczególnych segmentów w przypadku przebudowy i
wymiany budynków w zabudowie bliźniaczej i szeregowej.
§10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.
1. Nie wyznacza się obszarów scalenia i podziału nieruchomości na podstawie przepisów
odrębnych.
2. Ustala się minimalne wielkości nowych działek (powstałych w wyniku scalania i podziału),
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenów.
3. Ustala się minimalne szerokości frontu od strony ulicy dla nowych działek (powstałych w
wyniku scalania i podziału):
1) dla zabudowy wolnostojącej - 20 m;
2) dla zabudowy bliźniaczej - 10 m;
3) dla zabudowy szeregowej - dla segmentów środkowych 6 m, dla segmentów skrajnych 10 m.
4. W przypadku wydzielania nowych działek (powstałych w wyniku scalania i podziału), za
wyjątkiem działek przeznaczonych pod komunikację, tereny zieleni i działek wyznaczonych w całości
przez linie rozgraniczające planu, należy spełnić następujące warunki:
1) kąt granicy działki w stosunku do ulicy powinien wynosić 90° przy dopuszczalnym
odchyleniu 10°, z wyłączeniem działek narożnych;
2) zapewnienie dostępu do drogi publicznej, w tym również poprzez drogi wewnętrzne;
3) zachowanie ustalonego planem minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej dla
wszystkich fragmentów terenu objętego podziałem.
5. Lokalizacja reklam i elementów Miejskiego Systemu Informacji nie wymaga wydzielania
działek.
6. Dopuszcza się lokalizowanie urządzeń infrastruktury technicznej na działkach
wydzielonych, bez określania ich minimalnej powierzchni.
§11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.
1. Ustala się lokalizację miejsc parkingowych na terenie działek własnych, położonych w
granicach terenu objętego planem.
2. Ustala się następujące wskaźniki parkingowe dla samochodów osobowych i rowerów
(strefa II miejska):
1) dla zabudowy jednorodzinnej: minimum 1 miejsce parkingowe na jeden budynek;
2) dla lokali usługowych z zakresu biur, administracji na 1000 m2 powierzchni użytkowej
podstawowej budynków:
a) nie mniej niż 18 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych,
b) nie mniej niż 5 miejsc parkingowych dla rowerów;
3) dla lokali usługowych z zakresu handlu na 1000 m2 powierzchni użytkowej podstawowej
budynków:
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a) nie mniej niż 30 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych,
b) nie mniej niż 10 miejsc parkingowych dla rowerów;
4) dla budynków i lokali usługowych z zakresu: sportu i rekreacji, na 1000 m2 powierzchni
użytkowej podstawowej budynków lub pomieszczeń:
a) nie mniej niż 10 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych,
b) nie mniej niż 10 miejsc parkingowych dla rowerów;
5) dla lokali usługowych z zakresu gastronomii na 100 miejsc konsumpcyjnych:
a) co najmniej 16 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych,
b) nie mniej niż 5 miejsc parkingowych dla rowerów.
3. Na parkingach dla samochodów osobowych należy przewidzieć stanowiska postojowe dla
samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, w tym pojazdów zaopatrzonych w kartę
parkingową, w ilości zgodnej z przepisami odrębnymi.
4. Dopuszcza się realizację parkingów podziemnych.
§12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.
1. W zakresie ogólnych zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury:
1) ustala się obsługę istniejącego i nowego zainwestowania z miejskich systemów infrastruktury
technicznej;
2) dopuszcza się zachowanie i użytkowanie istniejących sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej, a także ich modernizację, budowę, przebudowę lub rozbudowę wynikające z
bieżących potrzeb funkcjonowania oraz przyszłego zagospodarowania miasta;
3) dopuszcza się realizację kanałów zbiorczych dla sieci infrastruktury technicznej;
4) w przypadku wystąpienia kolizji projektowanego zagospodarowania z istniejącymi
urządzeniami infrastruktury technicznej, należy urządzenia te przebudować lub zmienić ich
przebieg przy zachowaniu uwarunkowań wynikających z przepisów odrębnych;
5) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń infrastruktury technicznej poza liniami
rozgraniczającymi ulic publicznych, w miejscach dostępnych dla właściwych służb
eksploatacyjnych i w taki sposób, aby zminimalizować koszty usuwania mogących wystąpić
kolizji z zabudową i zagospodarowaniem terenu;
6) ustala się likwidację urządzeń infrastruktury liniowej, których funkcje przejęły nowo
wybudowane urządzenia.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) ustala się zaopatrzenie w wodę wszystkich obiektów budowlanych z miejskiej sieci
wodociągowej, według przepisów odrębnych;
2) zakazuje się realizacji indywidualnych lub lokalnych ujęć wody za wyjątkiem ujęć wody na
potrzeby ogólnodostępnych punktów czerpalnych i obiektów służby zdrowia oraz obiektów
związanych z bezpieczeństwem państwa.
3. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych:
1) nakazuje się docelowe odprowadzenia ścieków ze wszystkich obiektów budowlanych do
miejskiej sieci kanalizacyjnej w układzie rozdzielczym, według przepisów odrębnych;
2) nakazuje się sukcesywne podłączanie wszystkich obiektów, posiadających stosowne instalacje
wewnętrzne, do miejskiej sieci kanalizacyjnej;
3) zakazuje się realizacji kanalizacji indywidualnej oraz zbiorników bezodpływowych;
4) nakazuje się wyposażenie obiektów usługowych w odpowiednie urządzenia separujące lub
podczyszczające ścieki technologiczne i dostosowujące je do warunków technicznych
odbiorcy.
4. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
1) nakazuje się objęcie obszaru miejskim systemem kanalizacji w układzie rozdzielczym;
2) dla obiektów istniejących dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w
sposób dotychczasowy;
3) dla obiektów nowo realizowanych nakazuje się zagospodarowanie wód opadowych i
roztopowych w pierwszej kolejności w miejscu ich powstania poprzez odprowadzenie na
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własny, nieutwardzony teren w granicach działki budowlanej;
4) nakazuje się zagospodarowanie wód opadowych z dachów budynków i powierzchni
utwardzonych na działkach budowlanych, które nie wymagają podczyszczania, na działce
własnej poprzez obiegi zamknięte, zielone dachy, wodne place zabaw i wsiąkanie w grunt za
pomocą infiltracji powierzchniowej (m. in. trawniki, muldy trawiaste, rowki infiltracyjne,
niecki zielone, studnie chłonne, itp.); wody opadowe i roztopowe zgromadzone w w/w sposób
wykorzystywane mogą być do podlewania terenów zielonych lub mogą odparowywać;
5) nakazuje się odprowadzanie nadmiaru wody opadowej do zbiorników retencyjnych
usytuowanych na działce budowlanej oraz do urządzeń umożliwiających wykorzystanie wód
opadowych w wewnętrznych instalacjach budynków; w przypadku braku możliwości
zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na działce własnej dopuszcza się ich
odprowadzenie do kanalizacji deszczowej, według przepisów odrębnych;
6) nakazuje się zagospodarowania wód zanieczyszczonych (np. z dróg wewnętrznych i
parkingów) poprzez ich gromadzenie w studniach osadowych lub innych zbiornikach i
odprowadzenie po uprzednim podczyszczeniu w separatorach do miejskiego systemu
kanalizacji deszczowej, do gruntu lub do zbiorników retencyjnych a następnie, w porze
bezdeszczowej, do Fosy Morszyńskiej;
7) nakazuje się kształtowania powierzchni działek w sposób zabezpieczający przed spływem z
nich wód opadowych i roztopowych na tereny działek sąsiednich;
8) nakazuje się wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów zieleni bezpośrednio do
ziemi.
5. W zakresie sieci gazowej i zaopatrzenia w gaz ustala się zaopatrzenie obiektów
budowlanych w gaz z miejskiej sieci gazowej na warunkach określonych w przepisach odrębnych.
6. W zakresie systemu ciepłowniczego i zaopatrzenia w ciepło:
1) ustala się zaopatrzenie w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej;
2) dopuszcza się zaopatrzenie obiektów budowlanych w ciepło z innych źródeł w przypadkach
uzasadnionych technicznie lub ekonomicznie;
3) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło wytwarzane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii, nie posiadających z poziomu ziemi widocznych elementów ruchomych lub urządzeń
kogeneracyjnych;
4) zakazuje się stosowania systemów grzewczych opartych o paliwa stałe nieodnawialne i
różnego rodzaju oleje; zakazuje się lokalizacji naziemnych zbiorników zewnętrznych;
5) na potrzeby ogrzewania, chłodzenia pomieszczeń, przygotowania ciepłej wody dopuszcza się
instalowanie urządzeń zasilanych z sieci elektroenergetycznej wyłącznie w sytuacji braku
możliwości wykorzystania sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej.
7. W zakresie sieci elektroenergetycznych i zaopatrzenia w energię elektryczną:
1) ustala się zasilanie istniejącego i projektowanego zainwestowania z istniejącej i
rozbudowywanej sieci elektroenergetycznej jako kablowej, według przepisów odrębnych;
2) dopuszcza się zachowanie istniejących stacji transformatorowych oraz dopuszcza się
lokalizację nowych wnętrzowych stacji transformatorowych wbudowanych w budynki i
obiekty, wolnostojących i podziemnych lokalizowanych na terenie działek budowlanych lub
na działkach wydzielonych;
3) dopuszcza się użytkowanie i modernizację istniejących napowietrznych linii
elektroenergetycznych do czasu ich skablowania oraz ustala się realizację nowych linii
elektroenergetycznych jako kablowych;
4) dopuszcza się wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii, nie
posiadających z poziomu ziemi widocznych elementów ruchomych lub urządzeniach
kogeneracyjnych zasilanych z sieci gazowej;
5) dopuszcza się zaopatrzenie w energię elektryczną z rozłącznych mobilnych źródeł
przyłączonych do stacji ładowania i odbioru energii elektrycznej lub pracujących
autonomicznie.
8. W zakresie systemu telekomunikacyjnego i sieci radiokomunikacyjnych:
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1) dopuszcza się przyłączanie nowych abonentów do sieci telekomunikacyjnej w oparciu o
istniejące i projektowane linie telekomunikacyjne, według przepisów odrębnych;
2) zakazuje się budowy nowych, napowietrznych linii telekomunikacyjnych oraz nakazuje się
stopniową wymianę sieci napowietrznej na kablową;
3) dopuszcza się lokalizowanie inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, jeżeli
taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi.
9. W zakresie usuwania odpadów stałych:
1) nakazuje się wyposażenie nieruchomości w urządzenia i miejsca służące do selektywnej
zbiórki odpadów, wytworzonych na terenie objętym planem, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) dalsze gospodarowanie odpadami nakazuje się prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi.
10. W zakresie zaopatrzenia w chłód na potrzeby klimatyzacji:
1) dopuszcza się zaopatrzenie obiektów budowlanych i indywidualnych pomieszczeń w chłód, z
zastrzeżeniem pkt 2:
a) z central wody lodowej za pośrednictwem sieci chłodniczej, jeżeli sieć istnieje lub z
indywidualnych agregatów chłodniczych zainstalowanych w obiekcie, zasilanych z sieci
ciepłowniczej,
b) lub w oparciu o urządzenia sprężarkowe zasilane z sieci elektroenergetycznej;
2) zakazuje się lokalizacji urządzeń klimatyzacyjnych od strony miejsc publicznych, dopuszcza
się ich lokalizację w miejscach niewidocznych, np. na dachach.
§13. Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
1. Jeżeli istniejące zagospodarowanie terenu jest niezgodne z ustalonym w planie, dopuszcza
się użytkowanie terenów zgodnie ze stanem istniejącym do czasu ich zagospodarowania zgodnie z
przeznaczeniem w planie. Dopuszcza się przebudowę i modernizację obiektów niezgodnych z planem.
2. Zakazuje się, z zastrzeżeniem ust.3, lokalizowania obiektów tymczasowych i
prowizorycznych, nie związanych z realizacją inwestycji docelowych, z wyłączeniem obiektów
tymczasowych, przeznaczonych na organizację imprez okolicznościowych. Lokalizowanie obiektów
tymczasowych związanych z wykonywaniem prac budowlanych możliwe jest jedynie w obrębie
działki budowlanej, na której realizowana jest inwestycja docelowa i tylko w czasie obowiązywania
udzielonego pozwolenia na budowę.
3. Dopuszcza się lokalizację sezonowych, pneumatycznych przekryć urządzeń sportowych na
terenach US.
§14. Skutki prawne planu w zakresie wartości nieruchomości.
Ponieważ dla terenu przeznaczeniem podstawowym jest zachowanie istniejącego
zagospodarowania, stawki procentowej, służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości
nieruchomości nie ustala się.
Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe dla terenów
§15. Ustalenia szczegółowe dla terenów
1. Dla terenu 1MN ustala się:
1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie budynków
bliźniaczych i szeregowych, zgodnie z ustaleniami §4 ust.1 pkt 1; obszar o jednorodnej
zabudowie zgodnie z ustaleniami §5 ust.5;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) linie rozgraniczające i zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, przy czym dla nowej
zabudowy w obrębie nieprzekraczalnych linii zabudowy konstrukcji lekkiej o wysokości
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do I-szej kondygnacji ustala się zastosowanie lekkiej konstrukcji i przeszklenie ścian
czołowych minimum 80%;
b) zasady zagospodarowania działki:
- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 60%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimalny - 0,01, maksymalny: dla dz. ew. 51 –
0,9, dla działek pozostałych - - 0,6,
- - maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy działki budowlanej - 30%,
c) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami §5 ust.3,
d) zasady kształtowania zabudowy:
- maksymalna wysokość zabudowy: dla dz. ew. 51 – 11 m (III kondygnacje), dla
działek pozostałych - 8 m (II kondygnacje),
- dachy płaskie o maksymalnym kącie nachylenia 10°,
e) materiał i kolorystyka elewacji:
- dla budynków ul. Okrężna 67, 69, 71 i 73 zakazuje się docieplania od zewnątrz i zmian na
elewacji, zachowuje się pasowy układ okien na elewacjach i opaski okienne,
- maksymalna szerokość elewacji: dla dz. ew. 52, 53 i 54 – równa szerokości działki,
dla działek pozostałych - 70% szerokości działki,
- dla pozostałych budynków zgodnie z ustaleniami §9 ust.5,
f) dopuszcza się szyldy, zakazuje się nośników reklamy i reklam; lokalizowanie
szyldów według §5 ust.4;
zasady ochrony środowiska:
a) zgodnie z ustaleniami §6 ust.1-5 i 7,
b) w zakresie ochrony przed hałasem tereny MN zalicza się do terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, z zastrzeżeniem §6 ust.6 pkt 2;
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: zgodnie z ustaleniami §7 ust.1, 2;
warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia nowych działek (powstałych w wyniku scalania i podziału):
- dla zabudowy bliźniaczej - 320 m2,
- dla zabudowy szeregowej: dla segmentów środkowych 220 m2, dla segmentów
skrajnych 250 m2,
b) pozostałe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości zgodnie z ustaleniami §10;
zasady obsługi komunikacyjnej terenu:
a) zgodnie z ustaleniami §11 ust.1,
b) dojazd od strony ulic Okrężnej (poza obszarem planu) i Iwonickiej (poza obszarem planu),
c) ilość miejsc parkingowych zgodnie z ustaleniami §11 ust. 2;
zasady obsługi terenu infrastrukturą techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę,
odprowadzenia ścieków bytowych, wód opadowych i roztopowych, zaopatrzenia w gaz,
ciepło, chłód i energię elektryczną, dostęp do sieci telekomunikacyjnych oraz zasady
usuwania odpadów stałych - zgodnie z ustaleniami §12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: zgodnie z
ustaleniami §13 ust.1 i 2;
stawki procentowe: zgodnie z ustaleniami §14.

2. Dla terenu 2MN ustala się:
1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie budynków
bliźniaczych, zgodnie z ustaleniami §4 ust.1 pkt 1; obszar o jednorodnej zabudowie zgodnie z
ustaleniami §5 ust.5;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) linie rozgraniczające i zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, przy czym dla nowej
zabudowy w obrębie nieprzekraczalnych linii zabudowy konstrukcji lekkiej o wysokości
do I-szej kondygnacji ustala się zastosowanie lekkiej konstrukcji i przeszklenie ścian
czołowych minimum 80%;
b) zasady zagospodarowania działki:
- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 65%,
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- wskaźnik intensywności zabudowy: minimalny - 0,01, maksymalny - 0,8,
- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy działki budowlanej - 27%,
c) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami §5 ust.3,
d) zasady kształtowania zabudowy:
- maksymalna wysokość zabudowy - 12 m (II kondygnacje do gzymsu lub okapu a trzecia
kondygnacja ukryta w dachu),
- maksymalna szerokość elewacji – zgodnie z przepisami odrębnymi,
- dachy zgodnie z ustaleniami §9 ust.6; kąt nachylenia połaci dachowej - dachy spadziste
o kącie nachylenia 30o-35o,
e) materiał i kolorystyka elewacji:
- dla budynków ul. Okrężna 75 i 77 zakazuje się docieplania od zewnątrz i zmian na
elewacji, zachowuje się pasowy układ okien na elewacjach i opaski okienne,
- dla pozostałych budynków zgodnie z ustaleniami §9 ust.5,
f) materiał i kolorystyka dachu: w kolorze klasycznej dachówki ceramicznej (odcienie
czerwieni) oraz stonowanych odcieni grafitu i brązów,
g) dopuszcza się szyldy, zakazuje się nośników reklamy i reklam; lokalizowanie
szyldów według §5 ust.4;
zasady ochrony środowiska:
a) zgodnie z ustaleniami §6 ust.1-5 i 7,
b) w zakresie ochrony przed hałasem tereny MN zalicza się do terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, z zastrzeżeniem §6 ust.6 pkt 2;
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: zgodnie z ustaleniami §7 ust.1, 2;
warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia nowych działek (powstałych w wyniku scalania i podziału):
280 m2,
b) pozostałe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości zgodnie z ustaleniami §10;
zasady obsługi komunikacyjnej terenu:
a) zgodnie z ustaleniami §11 ust.1,
b) dojazd od strony ulic Zdrojowej (poza obszarem planu), Iwonickiej (poza obszarem planu)
i Okrężnej (poza obszarem planu),
c) ilość miejsc parkingowych zgodnie z ustaleniami §11 ust.2;
zasady obsługi terenu infrastrukturą techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę,
odprowadzenia ścieków bytowych, wód opadowych i roztopowych, zaopatrzenia w gaz,
ciepło, chłód i energię elektryczną, dostęp do sieci telekomunikacyjnych oraz zasady
usuwania odpadów stałych - zgodnie z ustaleniami §12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: zgodnie z
ustaleniami §13 ust.1 i 2;
stawki procentowe: zgodnie z ustaleniami §14.

3. Dla terenu 3US ustala się:
1) przeznaczenie terenu: teren usług sportu i rekreacji, zgodnie z ustaleniami §4 ust.1 pkt 2 –
ośrodek sportowo-wypoczynkowy oraz plac zabaw dla dzieci; obszar o jednorodnej
zabudowie zgodnie z ustaleniami §5 ust.5;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) linie rozgraniczające i zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) zasady zagospodarowania działki:
- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 60%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimalny - 0,01, maksymalny - 0,35,
- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy działki budowlanej – 20%, przy czym dla
pojedynczego budynku ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy 800 m2;
c) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami §5 ust.3,
d) zasady kształtowania zabudowy:
- maksymalna wysokość zabudowy - 8 m (II kondygnacje),
- maksymalna szerokość elewacji - 60% szerokości działki,
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- dachy płaskie o maksymalnym kącie nachylenia 10°,
e) materiał i kolorystyka elewacji: zgodnie z ustaleniami §9 ust.5,
f) zakazuje się umieszczania nośników reklamy i reklam, z wyłączeniem informacji
o imprezach sportowych lokalizowanych na czas nie dłuższy niż 14 dni,
g) zakazuje się wprowadzania elementów dysharmonizujących takich jak np. ekrany
akustyczne,
h) nakazuje się dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności
poruszających się na wózkach;
zasady ochrony środowiska:
a) zgodnie z ustaleniami §6 ust.1-5 i 7,
b) ustala się zastosowanie norm hałasu jak dla terenów mieszkaniowych jednorodzinnych,
które obowiązują na terenach otaczających, przy czym zakazuje się lokalizacji urządzeń
technicznych takich jak klimatyzatory, wentylatory, wyrzutnie czy czerpnie na dachach;
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: zgodnie z ustaleniami §7 ust.1, 2;
warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia nowych działek (powstałych w wyniku scalania i podziału) –
1000 m2,
b) pozostałe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości zgodnie z ustaleniami §10;
zasady obsługi komunikacyjnej terenu:
a) zgodnie z ustaleniami §11 ust.1, 3 i 4,
b) dojazd od strony ulicy Okrężnej (poza obszarem planu),
c) ilość miejsc parkingowych zgodnie z ustaleniami §11 ust.2;
zasady obsługi terenu
infrastrukturą techniczną: warunki zaopatrzenia w wodę,
odprowadzenia ścieków bytowych, wód opadowych i roztopowych, zaopatrzenia w gaz,
ciepło, chłód i energię elektryczną, dostęp do sieci telekomunikacyjnych oraz zasady
usuwania odpadów stałych - zgodnie z ustaleniami §12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: zgodnie z
ustaleniami §13;
stawki procentowe: zgodnie z ustaleniami §14.
Rozdział IV
Przepisy końcowe

§16.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m. st. Warszawy.
§17.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz
wymaga opublikowania na stronie internetowej m. st. Warszawy.
§18.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady m. st. Warszawy

