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Kolorem niebieskim na szarym tle oznaczone zostały części projektu planu objęte wyłożeniem

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Z DNIA ....................
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla północnej części Targówka Mieszkaniowego – część I
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503), w związku z uchwałą Rady
m.st. Warszawy Nr XXI/519/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Targówka Mieszkaniowego,
zmienionej uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr XXXVIII/1187/2020 z dnia 15 października 2020 r., Rada
m.st. Warszawy stwierdzając, że niniejszy plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy przyjętego uchwałą Nr LXXXII/2746/2006 Rady m.st.
Warszawy z dnia 10 października 2006 r. ze zm.1, uchwala, co następuje:

1

Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostały wprowadzone:

Uchwałą Nr L/1521/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.02.2009 r., Uchwałą Nr LIV/1631/2009
Rady m.st. Warszawy z dnia 28.04.2009 r., Uchwałą Nr XCII/2689/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia
07.10.2010 r., Uchwałą Nr LXI/1669/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11.07.2013 r., Uchwałą
Nr XCII/2346/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 16.10.2014 r., Uchwałą Nr LXII/1667/2018
Rady m.st. Warszawy z dnia 1 marca 2018 r oraz Uchwałą Nr LIII/1611/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia
26.08.2021 r.
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Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części
Targówka Mieszkaniowego – część I, zwany dalej planem, obejmujący obszar, którego granice
wyznaczają:
1) północno-zachodnia linia rozgraniczająca ul. Radzymińskiej;
2) południowa linia rozgraniczająca ul. Gorzykowskiej, wschodnia linia rozgraniczająca
ul. Myszkowskiej, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Handlowej, północna linia rozgraniczająca
ul. Handlowej, zachodnia linia rozgraniczająca ul. Handlowej, południowa linia rozgraniczająca
ul. Kołowej;
3) wschodnia linia rozgraniczająca projektowanej ul. św. Wincentego;
4) północno-zachodnia granica ogródków działkowych (stanowiąca północno-zachodnią granicę
działki ew. nr 3 z obrębu 4-09-31), północna linia rozgraniczająca ul. Samarytanka, południowa
linia rozgraniczająca ul. Nowo-Trockiej;
z wyłączeniem obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części
Targówka Mieszkaniowego – część II w granicach określonych w §1 ust. 1 pkt 2 uchwały LIX/1859/2022 z
dnia 20 stycznia 2022 r.
2. Granice obszaru planu, o których mowa w ust. 1, przedstawiono na rysunku planu
sporządzonym w skali 1:1000, stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Załącznikami do uchwały są:
1) załącznik nr 1 – rysunek planu sporządzony w skali 1:1000;
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
4) załącznik nr 4 – dane przestrzenne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmujące: lokalizację przestrzenną obszaru objętego aktem w postaci wektorowej
w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych, atrybuty zawierające
informacje o akcie oraz część graficzną aktu w postaci cyfrowej reprezentacji z nadaną
georeferencją w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych – zapisane
w formie elektronicznej.
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§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:
1) akcencie przestrzennym – należy przez to rozumieć rzeźbę, pomnik, tablicę pamiątkową,
fontannę, drzewo o charakterystycznym pokroju itp. lub zespół tych obiektów, który stanowi
istotny element kompozycji przestrzennej;
2) dominancie wysokościowej – należy przez to rozumieć budynek lub jego część wyróżniające się
spośród otoczenia wysokością;
3) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu
linie, przed które nie mogą być wysunięte płaszczyzny ścian zewnętrznych budynków w ich
częściach nadziemnych na zasadach określonych w planie;
4) obowiązujących liniach zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu
linie, na których obowiązuje sytuowanie płaszczyzn ścian zewnętrznych budynków w ich
częściach nadziemnych na zasadach określonych w planie;
5) powiązaniu pieszym – należy przez to rozumieć element zagospodarowania danego terenu
służący do prowadzenia ruchu pieszego w formie alei, ścieżki, przejścia lub chodnika
na zasadach określonych w planie;
6) powierzchni utwardzonej – należy przez to rozumieć powierzchnię fragmentu terenu
ograniczającą lub niepozwalającą na infiltrację wód opadowych i roztopowych do gleby lub
ziemi, w szczególności zajętą przez nieprzepuszczalne nawierzchnie: dojść, chodników, ciągów
pieszych, dróg rowerowych, placów, dojazdów, parkingów, schodów;
7) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć ustalone w planie możliwe do
zrealizowania przeznaczenie terenu pod funkcje spoza zakresu przeznaczenia podstawowego
i uzupełniającego, których udział w zagospodarowaniu działki budowlanej stanowi nie więcej
niż 40% jej powierzchni lub nie więcej niż 40% powierzchni użytkowej wszystkich budynków na
niej lokalizowanych, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;
8) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie
terenu pod funkcje, których udział w zagospodarowaniu działki budowlanej jest przeważający,
tzn. stanowi nie mniej niż 60% jej powierzchni lub nie mniej niż 60% powierzchni użytkowej
wszystkich budynków na niej lokalizowanych, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;
9) przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie terenu pod
funkcje określone w ustaleniach szczegółowych;
10) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć ustalone w planie wymagane
przeznaczenie terenu pod funkcje wzbogacające przeznaczenie podstawowe, których udział
w zagospodarowaniu działki budowlanej stanowi nie więcej niż 40% jej powierzchni lub nie
więcej niż 40% powierzchni użytkowej wszystkich budynków na niej lokalizowanych, chyba że
ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;
11) systemie NCS – należy przez to rozumieć system opisu barwy polegający na nadaniu jej notacji
określającej procentową zawartość podstawowych kolorów: żółci, czerwieni, błękitu i zieleni
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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 przez określenie
podobieństwa do odpowiednich kolorów podstawowych: żółci – Y, czerwieni – R, błękitu – B
i zieleni – G, lub N w przypadku kolorów achromatycznych;
12) usługach – należy przez to rozumieć działalność prowadzoną w budynkach wolno stojących lub
lokalach użytkowych wbudowanych w inne budynki, służącą zaspokajaniu potrzeb ludności,
niezwiązaną z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi, przy czym
działalność ta nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości
środowiska poza terenem, na którym jest prowadzona, a w przypadku zlokalizowania lokalu
usługowego w budynku mieszkalnym – poza lokalem, w którym jest prowadzona.
§ 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami planu, oznaczonymi symbolami graficznymi na rysunku planu,
są:
1) granica obszaru planu;
2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) obowiązująca linia zabudowy;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy;
5) usługi w parterach;
6) obiekt usługowy;
7) dominanta wysokościowa;
8) akcent przestrzenny;
9) fragment budynku z obowiązkiem realizacji przejścia bramowego;
10) nawierzchnia wymagająca szczególnego opracowania;
11) strefa dojść do budynku wymagająca szczególnego opracowania;
12) strefa zieleni;
13) strefa parkingów naziemnych;
14) powiązanie piesze;
15) aleja drzew o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych;
16) drzewo o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych;
17) rejon lokalizacji rzędu drzew;
18) obiekt i obszar objęty ochroną w planie;
19) zasięg korytarza II linii metra;
20) wymiar w metrach.
2. Oznaczenia graficzne występujące na rysunku planu, nie wymienione w ust. 1 mają charakter
informacyjny.
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§ 4. Przeznaczenia terenów:
1. Określa się w przepisach szczegółowych przeznaczenie terenu oraz wyznacza się na rysunku
planu linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.
2. Określa się rodzaje przeznaczeń terenu:
1) MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterze lub zabudowy
usługowej;
3) U – teren zabudowy usługowej;
4) UH – teren zabudowy usług handlu;
5) U/KSw – teren zabudowy usługowej lub teren parkingu wielopoziomowego z usługami
w parterze;
6) Up – teren zabudowy usług publicznych;
7) UO – teren zabudowy usług oświaty;
8) UZ – teren zabudowy usług zdrowia;
9) UKr – teren zabudowy usług kultu religijnego;
10) ZPp – teren zieleni urządzonej – park;
11) ZPo – teren zieleni urządzonej – osiedlowej
12) ZD – teren ogrodów działkowych;
13) US – teren sportu i rekreacji;
14) IK – teren infrastruktury technicznej – kanalizacja;
15) KM – teren komunikacji zbiorowej;
16) KSw – teren parkingu wielopoziomowego;
17) KSn – teren parkingu naziemnego;
18) KP – teren ciągu pieszego;
19) KPJ – teren ciągu pieszo-jezdnego;
20) KDW – teren drogi wewnętrznej;
21) KD-Z – teren drogi publicznej klasy zbiorczej;
22) KD-L – teren drogi publicznej klasy lokalnej;
23) KD-D – teren drogi publicznej klasy dojazdowej.
3. Symbole przeznaczenia oddzielone ukośnikiem, o których mowa w ust. 2, oznaczają możliwość
realizowania zarówno obu takich przeznaczeń łącznie albo tylko jednego z nich.
§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1. W zakresie struktury funkcjonalnej:
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1) nakazuje się zachowanie funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej jako przeważającej oraz
podkreślenie istniejących walorów przestrzennych układu budynków mieszkalnych z lat
70. XX w. osiedla „Targówka Mieszkaniowego”, w tym:
a) zachowanie wolnostojącego sposobu lokalizacji budynków w szczególności poprzez
wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy,
b) podniesienie jakości stref wejściowych do budynków w szczególności poprzez wyznaczenie
stref dojścia do budynków wymagających szczególnego opracowania,
c) utrzymanie dużego udziału zieleni towarzyszącej zabudowie w szczególności poprzez
określenie minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej, wyznaczenie terenów
zieleni publicznej i terenów zieleni osiedlowej oraz wyznaczenie stref zieleni,
d) zachowanie ważniejszych powiązań pieszych pomiędzy poszczególnymi zespołami zabudowy
w szczególności poprzez wyznaczenie głównych powiązań pieszych;
2) nakazuje się zapewnienie obsługi parkingowej istniejących budynków mieszkalnych z lat
70. XX w. osiedla „Targówka Mieszkaniowego”, w szczególności poprzez:
a) wyznaczenie terenów parkingów wielopoziomowych wzdłuż ul. Trockiej, ul. Janinówka
i ul. Zamiejskiej,
b) zachowanie istniejących parkingów naziemnych poprzez wyznaczenie stref parkingów
naziemnych,
c) zachowanie terenu parkingu naziemnego w rejonie ul. Orłowskiej;
3) nakazuje się wytworzenie nowych i wzmocnienie istniejących relacji funkcjonalnoprzestrzennych, w szczególności poprzez:
a) wytworzenie i rozwój rejonu stacji metra zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Trockiej
i ul. Unickiej poprzez ustalenie lokalizacji usług w parterach i obiektów usługowych
w narożnikach skrzyżowania,
b) wyznaczenie i szczególne podkreślenie rejonu lokalizacji wejść do metra w rejonie
ul. Trockiej,
c) ukształtowanie zachodniej pierzei ul. Radzymińskiej poprzez ustalenie lokalizacji usług
w parterach,
d) ustalenie lokalizacji usług w parterach wzdłuż ulic i powiązań pieszych i pieszo-jezdnych
zgodnie z rysunkiem planu;
4) nakazuje się zachowanie najbardziej wartościowych terenów na obszarze planu, w tym:
a) zachowanie i rewaloryzację terenu ogrodów działkowych,
b) zachowanie i rozwój usług z zakresu infrastruktury społecznej, w szczególności: oświaty,
ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury,
c) zachowanie i ochronę obiektów i obszarów zabytkowych.
2. W zakresie kompozycji przestrzennej:
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1) podkreślenie w przestrzeni charakterystycznych elementów struktury przestrzennej obszaru,
tj.:
a) zachowanie układu głównych przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym osiedla, które
tworzą krzyżujące się ul. Unicka oraz ciąg ul. Trockiej i ul. Borzymowskiej, w szczególności
poprzez wyznaczenie nawierzchni ulicy wymagającej szczególnego opracowania, stref zieleni
oraz rejonów lokalizacji rzędów drzew,
b) wytworzenie i uczytelnienie powiązań łączących istniejące i projektowane tereny zabudowy
mieszkaniowej ze stacją II linii metra, w szczególności poprzez: zachowanie przebiegu dróg
publicznych, wyznaczenie terenów ciągów pieszych, wskazanie przebiegu głównych
powiązań pieszych oraz dróg rowerowych;
2) zachowanie i uzupełnienie dominant wysokościowych stanowiących integralne elementy
kompozycji osiedla „Targówka Mieszkaniowego”.
3. W zakresie zagospodarowania terenów wyznacza się na rysunku planu następujące elementy
zagospodarowania przestrzennego:
1) usługi w parterach usługowych, dla których:
a) nakazuje się lokalizację w pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku lokali użytkowych
wbudowanych, w miejscach wyznaczonych na rysunku planu,
b) nakazuje się kształtowanie lokali jako dostępnych od strony przyległej drogi, ciągu pieszego,
pieszo-jezdnego lub powiązania pieszego;
2) obiekty usługowe, dla których obowiązują przepisy szczegółowe;
3) akcenty przestrzenne, dla których obowiązują przepisy szczegółowe;
4) fragmenty budynków z obowiązkiem realizacji przejścia bramowego;
5) strefy dojść do budynków wymagające szczególnego opracowania, dla których:
a) nakazuje się zaakcentowanie głównych wejść do budynków poprzez jednorodną aranżację
materiałową lub kolorystyczną zadaszeń i wiat wejściowych, schodów zewnętrznych,
pochylni, murów oporowych, podestów itp.,
b) nakazuje się urządzenie powierzchni dla ruchu pieszego tak, aby podkreślone były główne
wejścia do budynków poprzez rysunek posadzki, rozwiązania materiałowe i kolorystyczne,
c) nakazuje się zagospodarowanie nieutwardzonych powierzchni zielenią urządzoną;
6) nawierzchnie wymagające szczególnego opracowania, dla których
a) nakazuje się kształtować w formie spójnej kompozycji podkreślającej zieleń oraz wejścia do
przyległych obiektów,
b) nakazuje się stosowanie materiałów o wysokiej odporności na procesy starzenia,
przy czym ustalenia te nie dotyczą jezdni;
7) strefy zieleni, dla których zasady określono w § 6;
8) powiązania piesze;
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9) aleja drzew o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, rejony lokalizacji rzędów
drzew oraz drzewa o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, dla których zasady
określono w § 6.
§ 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1. W zakresie kształtowania zieleni i krajobrazu:
1) ustala się zgodnie z rysunkiem planu drzewa o szczególnych walorach przyrodniczokrajobrazowych, dla których nakazuje się ochronę, w tym:
a) zakaz utwardzania nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu drzew tj. w odległości mniejszej
niż 1,5 m od pnia, w sposób uniemożliwiający prawidłową wegetację,
b) zakaz prac ziemnych w obrębie rzutu korony drzewa oraz w odległości mniejszej niż 3 m od
pnia drzewa, z wyjątkiem metod nieingerujących w system korzeniowy;
2) wyznacza się aleję o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, dla której:
a) nakazuje się zachowanie istniejących drzew, z dopuszczeniem ich wymiany i przesadzeń,
b) nakazuje się zachowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej,
c) nakazuje się uzupełnienie rzędów drzew z zachowaniem istniejącej odległości sadzenia
drzew (rozstawy) oraz zgodności gatunkowej;
3) wyznacza się rejony lokalizacji rzędów drzew zgodnie z rysunkiem planu, dla których nakazuje
się nasadzenie, zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew, przy czym:
a) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
siedliskowych,
b) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 10 m,
c) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej, zjazd, miejsca
postojowe lub istniejąca infrastruktura techniczna,
d) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający właściwe warunki wegetacji,
e) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew
inaczej niż w gruncie, w sposób zapewniający ich wieloletnią wegetację;
4) wyznacza się na rysunku planu strefy zieleni, w zasięgu których:
a) nakazuje się realizację nowych nasadzeń zieleni wysokiej, średniej i niskiej,
b) nakazuje się zachowanie w zagospodarowaniu istniejącej zieleni, w szczególności drzew
i krzewów z dopuszczeniem ich wymiany i przesadzeń,
c) dopuszcza się wyposażenie w urządzenia służące rekreacji i wypoczynkowi,
d) dopuszcza się nieprzekraczalny udział 30% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
fragmentu terenu znajdującego się w zasięgu wyznaczonej strefy, o ile przepisy szczegółowe
nie stanowią inaczej,
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e) zakazuje się lokalizacji nowych miejsc parkingowych z wyłączeniem miejsc parkingowych dla
rowerów.
2. W zakresie ochrony wód powierzchniowych, wód podziemnych oraz adaptacji do zmian klimatu:
1) w granicach terenów ZPp – zieleni urządzonej – parku, ZPo – zieleni urządzonej – osiedlowej,
oraz w granicach stref zieleni, o których mowa w ust. 1 pkt 4, nakazuje się stosowanie
rozwiązań zwiększających zdolność retencyjną terenu, w tym takich jak np.: nawierzchnie
przepuszczalne na ciągach komunikacyjnych (za wyjątkiem ścieżek rowerowych oraz urządzeń
sportowych), niecki bioretencyjne, muldy chłonne, rowy infiltracyjne itp.;
2) na całym obszarze planu dopuszcza się stosowanie rozwiązań zwiększających zdolność
retencyjną terenu, w tym wymienionych w pkt 1;
3) dopuszcza się realizację zbiorników retencyjnych i chłonnych pod powierzchniami placów,
ciągów pieszych, boisk ze sztuczną nawierzchnią.
3. W zakresie ochrony przed hałasem:
1) nakazuje się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku, w rozumieniu przepisów odrębnych:
a) dla terenów oznaczonych symbolem MW jak dla terenów mieszkaniowych wielorodzinnych
i zamieszkania zbiorowego,
b) dla terenów oznaczonych symbolem MW/U jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych,
c) dla terenów oznaczonych symbolami UO jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub
czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
d) dla terenów oznaczonych symbolem ZPp, ZPo, ZD i US jak dla terenów rekreacyjnowypoczynkowych;
2) w przypadku przebudowy lub budowy dróg nakazuje się zastosowanie rozwiązań technicznych
lub przestrzennych sprzyjających ograniczeniu powstawania i rozprzestrzeniania się hałasu
i drgań polegających np. na wymianie nawierzchni na generującą niższy poziom hałasu,
wprowadzeniu i uzupełnieniu rzędów drzew oraz zieleni niskiej lub zmianie organizacji ruchu,
przy czym zakazuje się stosowania ekranów akustycznych;
3) na działkach budowlanych bezpośrednio przylegających do terenów dróg KD-Z oraz dróg
zlokalizowanych poza obszarem planu – ul. Radzymińskiej, ul. Handlowej oraz projektowanej
ul. Nowo-Trockiej, nakazuje się realizację nowej zabudowy w sposób uwzględniający
uciążliwość akustyczną tych dróg w szczególności poprzez zastosowanie:
a) rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych zapewniających dotrzymanie standardów ochrony
przed hałasem,
b) przegród o wysokiej izolacyjności akustycznej w budynkach i pomieszczeniach
przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
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4. W granicach obszaru objętego niniejszym planem ustala się:
1) zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii,
zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska oraz zakaz składowania
i magazynowania substancji niebezpiecznych;
2) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
w rozumieniu przepisów odrębnych.
§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1. Wskazuje się na rysunku planu obszary i budynki ujęte w gminnej ewidencji zabytków.
2. Ustala się ochronę budynku i obszaru, oznaczonych na rysunku planu jako obiekt i obszar objęty
ochroną w planie:
1) kamienica, ul. św. Wincentego 64;
2) układ ulicy Lusińskiej – historyczna nawierzchnia.
3. Dla budynku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 określa się zasady ochrony:
1) nakaz zachowania określonej w wyniku badań architektonicznych pierwotnej formy obiektu:
bryły, gabarytów, w tym wysokości;
2) zakaz rozbudowy, nadbudowy lub dobudowy do budynków w poziomie parteru: garaży,
pomieszczeń gospodarczych i usługowych;
3) nakaz zachowania określonej w wyniku badań architektonicznych pierwotnej kompozycji
elewacji: podziałów, wysięgu gzymsów, faktury tynków lub rodzajów okładzin;
4) nakaz odtworzenia określonej w wyniku badań architektonicznych pierwotnej kolorystyki
elewacji, podziałów i stolarki;
5) zakaz zmiany wielkości określonych w wyniku badań architektonicznych pierwotnych otworów
okiennych i drzwiowych we wszystkich elewacjach budynku, z wyłączeniem otworów okiennych
i drzwiowych w parterach budynków, dla których w planie ustalono lokalizację usług
dostępnych bezpośrednio z ulicy;
6) zakaz wykonywania nowych otworów okiennych i drzwiowych we wszystkich elewacjach
budynku, przy czym dopuszcza się realizację okien połaciowych lub lukarn w dachu oraz
otworów okiennych i drzwiowych w parterach budynków, dla których w planie ustalono
lokalizację usług dostępnych bezpośrednio z ulicy;
7) zakaz usuwania i upraszczania istniejącego detalu architektonicznego na elewacjach, w tym
balustrad balkonów i kształtu balkonów;
8) nakaz zachowania pierwotnej geometrii i pokrycia dachu;
9) zakaz wykonywania robót budowlanych związanych ze zmianą geometrii dachu, tj.: zmianą kąta
nachylenia dachu, wysokości poziomu kalenicy;
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10) zakaz termomodernizacji polegającej na stosowaniu zewnętrznych okładzin
termomodernizacyjnych.
4. Dla obszaru, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 nakazuje się zachowanie historycznej nawierzchni
i wkomponowanie jej w zagospodarowanie ulicy.
§ 8. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
1. Ustala się, że przestrzeniami publicznymi na obszarze planu są:
1) tereny dróg publicznych: KD-Z, KD-L, KD-D;
2) tereny ciągów pieszo-jezdnych – KPJ;
3) tereny ciągów pieszych – KP;
4) tereny zieleni urządzonej – parku – ZPp oraz tereny zieleni urządzonej – osiedlowej – ZPo.
2. Dla przestrzeni publicznych, o których mowa w ust. 1:
1) nakazuje się zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie
z zasadami uniwersalnego projektowania, w szczególności poprzez:
a) obniżenie do poziomu jezdni krawężnika wraz z fragmentem chodnika przy przejściach dla
pieszych na całej szerokości przejścia lub wyniesienie jezdni do poziomu chodnika,
b) stosowanie obniżonych krawężników jezdni przy miejscach do parkowania dla pojazdów
zaopatrzonych w kartę parkingową,
c) wprowadzenie ostrzegawczego pasa nawierzchni o wyróżniającym się kolorze i fakturze
wyczuwalnej dla osób z dysfunkcją wzroku, w miejscach tego wymagających,
d) lokalizowanie i przystosowanie obiektów małej architektury w sposób nie stwarzający
barier,
e) realizację nawierzchni ciągów pieszych jako równych, antypoślizgowych, twardych
i stabilnych;
2) nakazuje się stosowanie nawierzchni spójnych pod względem: form, materiałów, wzorów
i stylu, w obrębie co najmniej jednego terenu zgodnie z przepisami szczegółowymi;
3) nakazuje się realizację nawierzchni dróg rowerowych w technologii gładkiej bezspoinowej;
4) dla terenów wymienionych w ust. 1 pkt 3 i 4 zakazuje się lokalizowania miejsc postojowych dla
samochodów.
§ 9. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1. Dla poszczególnych terenów określa się:
1) maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej
zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;
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2) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni
działki budowlanej;
3) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej;
4) linie zabudowy;
5) maksymalną wysokość zabudowy oraz gabaryty obiektów;
6) geometrię dachów;
7) minimalną liczbę miejsc do parkowania.
2. Ustala się kolorystykę obiektów budowlanych:
1) na powierzchniach tynkowanych i wykonanych z betonu barwionego obowiązuje stosowanie
kolorów odpowiadających, według systemu NCS, barwom o odcieniach posiadających do 10%
domieszki czerni oraz nieprzekraczających 10% chromatyczności barwy z całego koła barw
w systemie NCS, przy czym dopuszcza się stosowanie odcieni spoza wyznaczonych przedziałów
wyłącznie na fragmentach ścian budynków, nieprzekraczających 10% powierzchni danej
elewacji, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;
2) ustalenia, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą:
a) budynków mieszkalnych z lat 70 XX w. osiedla „Targówek Mieszkaniowy”, dla których
ustalenia dotyczące kolorystyki określono w ustaleniach szczegółowych;
b) budowli.
3. Ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy,
przy czym:
1) nowe budynki oraz budynki rozbudowywane i nadbudowywane należy lokalizować zgodnie
z wyznaczonymi liniami zabudowy, a także zgodnie z pozostałymi zasadami kształtowania
zabudowy oraz wskaźnikami zagospodarowania terenu określonymi w ustaleniach
szczegółowych;
2) linie zabudowy nie odnoszą się do podziemnych części budynków, w tym parkingów
podziemnych, chyba że wystają nad poziom terenu;
3) nakazuje się zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie
z zasadami uniwersalnego projektowania dla budynków zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) na terenach przeznaczonych w planie pod zabudowę dopuszcza się realizację urządzeń
budowlanych zapewniających możliwość użytkowania obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem.
4. Zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem:
1) kiosków ulicznych, dla których:
a) dopuszcza się lokalizację na terenie 1.KD-Z, 2.KD-Z, 3.1.KD-Z, 3.2.KD-Z, 3.3.KD-Z, 4.KD-Z,
5.KD-Z, 7.KD-L,
b) ustala się maksymalną wysokość – 3,5 m,
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c) ustala się maksymalną powierzchnię w obrysie – 15 m2,
d) dopuszcza się sytuowanie kiosków wyłącznie w rejonie przystanków komunikacji publicznej,
w promieniu 30 m od przystanku, licząc od końca zatoki autobusowej, przy czym w rejonie
1 przystanku komunikacji publicznej lub zespołu przystanków obsługujących ten sam
kierunek ruchu pojazdów, możliwa jest lokalizacja wyłącznie 1 kiosku;
2) sezonowych ogródków gastronomicznych funkcjonujących w okresie od początku marca do
końca listopada każdego roku;
3) tymczasowych obiektów budowlanych związanych z obsługą: sezonowych wystaw, pokazów,
występów artystycznych.
§ 10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
miejscowym:
1. Ustala się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
1) minimalna powierzchnia działek – 500 m2;
2) minimalna szerokość frontów działek – 16 m;
3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – nie mniej niż 70° i nie więcej niż
110°;
chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.
2. Dopuszcza się uzyskiwanie w wyniku scalania i podziału nieruchomości działek o powierzchni
mniejszej, innej szerokości frontu działki i kąta położenia w stosunku do pasa drogowego innych niż
określone w ust. 1 wyłącznie pod infrastrukturę techniczną i tereny dróg.
3. Na obszarze planu nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń
i podziałów nieruchomości.
§ 11. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów oraz szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
1. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych
na podstawie odrębnych przepisów: wskazuje się na rysunku planu rejony występowania utrudnionych
warunków gruntowo-wodnych – występowania gruntów o mało korzystnych właściwościach fizycznomechanicznych na głębokości 2 m p.p.t. lub występowania wód gruntowych płycej niż 2m p.p.t.
2. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy:
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1) ustala się zgodnie z rysunkiem planu zasięg korytarza linii metra, w ramach którego dopuszcza
się lokalizowanie tuneli metra, podziemnych i niezbędnych nadziemnych obiektów i urządzeń,
związanych z obsługą i funkcjonowaniem metra;
2) wskazuje się zasięg obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływań dynamicznych
podziemnych odcinków II linii metra zgodnie z rysunkiem planu, w obszarze którego realizacja
obiektów budowlanych powinna uwzględniać rozwiązania minimalizujące wpływ drgań
mechanicznych w sposób określony w przepisach odrębnych;
3) obszar planu znajduje się w zasięgu głównego zbiornika wód czwartorzędowych Nr 222 „Dolina
Środkowej Wisły”.
§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
1. W zakresie układu drogowo-ulicznego:
1) ustala się, że układ dróg publicznych w obszarze planu stanowią niżej wymienione drogi, przy
czym nazw ulic nie obejmuje się ustaleniami planu:
a) 1.KD-Z – droga publiczna klasy zbiorczej – ul. Samarytanka,
b) 2.KD-Z – droga publiczna klasy zbiorczej – ul. Unicka,
c) 3.1.KD-Z – droga publiczna klasy zbiorczej – ul. Korzona,
d) 3.2.KD-Z – droga publiczna klasy zbiorczej – ul. Trocka,
e) 3.3.KD-Z – droga publiczna klasy zbiorczej – ul. Trocka,
f) 4.KD-Z – droga publiczna klasy zbiorczej – ul. Kołowa,
g) 5.KD-Z – droga publiczna klasy zbiorczej – ul. Gorzykowska,
h) 6.KD-L – droga publiczna klasy lokalnej – ul. Dalanowska,
i) 7.KD-L – droga publiczna klasy lokalnej – ul. Borzymowska,
j) 8.KD-L – droga publiczna klasy lokalnej – ul. Gościeradowska,
k) 9.KD-L – droga publiczna klasy lokalnej – ul. Lusińska,
l) 10.KD-D – droga publiczna klasy dojazdowej – ul. Kolonijna,
m) 11.KD-D – droga publiczna klasy dojazdowej – ciąg ulic: Korzona-Złotopolska,
n) 12.KD-D – droga publiczna klasy dojazdowej – ul. Zamiejska,
o) 13.KD-D – droga publiczna klasy dojazdowej – ul. Mokra,
p) 14.KD-D – droga publiczna klasy dojazdowej – ul. Szczepanika,
q) 15.KD-D – droga publiczna klasy dojazdowej – ul. Kuflewska,
r) 16.KD-D – droga publiczna klasy dojazdowej – ul. Remiszewska,
s) 17.1.KD-D – droga publiczna klasy dojazdowej – ciąg ulic: Święciańska-Fragment,
t) 17.2.KD-D – droga publiczna klasy dojazdowej – ul. Święciańska,
u) 18.KD-D – droga publiczna klasy dojazdowej – ul. Niwa.

16
WYDZIAŁ PROJEKTÓW PLANÓW MIEJSCOWYCH PÓŁNOC
00- 024 W A RSZ A WA , Al. J e rozolimsk ie 44 p. V II; archite kt ura. um. warszawa . pl

BIURO ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części
Targówka Mieszkaniowego – część I
II WYŁOŻENIE 2022

2) ustala się linię rozgraniczającą, stanowiącą wschodnią granicę pasa drogowego
ul. św. Wincentego, na odcinku: droga 4.KD-Z – północno-zachodnia granica planu, zgodnie
z rysunkiem planu;
3) ustala się linię rozgraniczającą, stanowiącą południową granicę pasa drogowego ul. NowoTrockiej, na odcinku: droga 1.KD-Z – północno-wschodnia granica planu, zgodnie z rysunkiem
planu;
4) ustala się linię rozgraniczającą, stanowiącą zachodnią granicę pasa drogowego
ul. Radzymińskiej, na odcinku: północno-wschodnia granica planu – droga 5.KD-Z, zgodnie
z rysunkiem planu;
5) ustala się linię rozgraniczającą, stanowiącą zachodnią, północną i wschodnią granicę pasa
drogowego ul. Handlowej, na odcinku: droga 4.KD-Z – droga 5.KD-Z, zgodnie z rysunkiem planu;
6) ustala się linię rozgraniczającą, stanowiącą południowo-zachodnią granicę pasa drogowego
ul. Niwa, na odcinku: droga 18.KD-D – droga 1.KD-Z, zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się, że elementami podstawowego miejskiego układu drogowo-ulicznego są drogi:
1.KD-Z, 2.KD-Z, 3.1.KD-Z, 3.2.KD-Z, 3.3.KD-Z, 4.KD-Z oraz 5.KD-Z, które zapewniają powiązania
obszaru planu z zewnętrznym układem drogowym;
8) ustala się powiązania dróg na terenie objętym planem poprzez skrzyżowania jednopoziomowe.
2. W zakresie ruchu rowerowego:
1) ustala się prowadzenie komunikacji rowerowej w terenach dróg: 1.KD-Z, 2.KD-Z, 3.1.KD-Z,
3.2.KD-Z, 3.3.KD-Z, 4.KD-Z oraz 5.KD-Z;
2) wskazuje się prowadzenie tras komunikacji rowerowej w drogach zlokalizowanych poza
obszarem planu przylegających do granicy planu: ul. św. Wincentego, ul. Nowo-Trocka,
ul. Radzymińska;
3) dopuszcza się możliwość prowadzenia dodatkowych powiązań rowerowych w terenach
pozostałych dróg publicznych lub poza nimi;
4) dopuszcza się lokalizację stacji Warszawskiego Roweru Publicznego i stojaków dla rowerów
w granicach obszaru objętego planem.
3. W zakresie ruchu pieszego:
1) ustala się realizację ciągów pieszych w terenach: A23.KP, B8.KP, C8.KP, C14.KP;
2) ustala się realizację powiązań pieszych zgodnie z oznaczeniami graficznymi na rysunku planu.
4. W zakresie transportu zbiorowego:
1) ustala się obsługę obszaru planu II linią metra na zasadach, o których mowa w § 11 ust. 1-3,
zgodnie z rysunkiem planu ze stacją „Trocka”, do której rejony wejść i wyjść wskazano na
rysunku planu;
2) ustala się zasięg korytarza II linii metra, zgodnie z rysunkiem planu;
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3) wskazuje się obsługę komunikacją autobusową prowadzoną w terenach dróg: 1.KD-Z, 2.KD-Z,
3.1.KD-Z, 3.2.KD-Z, 3.3.KD-Z, 4.KD-Z, 5.KD-Z, 7.KD-L oraz w drogach zlokalizowanych poza
obszarem planu przylegających do granicy planu: ul. św. Wincentego, ul. Nowo-Trocka,
ul. Radzymińska, ul. Handlowa
4) dopuszcza się obsługę komunikacją tramwajową prowadzoną w terenach dróg: 1.KD-Z,
3.1.KD-Z, 3.2.KD-Z, 3.3.KD-Z oraz 2.KD-Z w ciągu ul. Trockiej.
5. W zakresie parkowania:
1) ustala się realizację miejsc do parkowania, w obrębie działek objętych daną inwestycją, dla
poszczególnych obiektów noworealizowanych, rozbudowywanych, nadbudowywanych lub
zmieniających sposób użytkowania, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania, poprzez określenie wskaźników
parkingowych:
a) dla samochodów:
- biura i urzędy: 18 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej,
- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna: 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny, nie mniej
jednak niż 1 miejsce na 60 m2 powierzchni użytkowej,
- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna społeczna: 0,7 miejsca na 1 lokal mieszkalny,
- dom pomocy społecznej – 1 miejsce na 10 łóżek,
- handel i pozostałe usługi: 25 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej,
- usługi oświaty – szkoły podstawowe i średnie: 3 miejsca na 100 uczniów na zmianę,
w tym minimum 3 dla krótkotrwałego postoju,
- usługi oświaty – przedszkola i żłobki: 3 miejsca na 100 dzieci, w tym minimum 3 dla
krótkotrwałego postoju,
- usługi zdrowia – przychodnie: 12 miejsc na 10 gabinetów,
- obiekty kultu religijnego – 25 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej,
- restauracje, bary, kawiarnie, kluby – 16 miejsc na 100 miejsc konsumpcyjnych,
- hotele – 2 miejsca na 10 łóżek, dodatkowo należy zapewnić co najmniej 1 miejsce dla
autobusu na obiekt,
- usługi finansowe, poczty, banki – 40 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej,
- usługi sportu – 18 miejsc na 100 widzów lub użytkowników,
- usługi kultury (kina, teatry, sale widowiskowe) – 18 miejsc na 100 miejsc siedzących,
b) dla rowerów:
- biura i urzędy: 5 stanowisk na 1000 m2 powierzchni użytkowej,
- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, w tym społeczna: 1 stanowisko na 1 lokal
mieszkalny,
- dom pomocy społecznej –1 stanowisko na 10 łóżek,
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- handel i pozostałe usługi: 6 stanowisk na 1000 m2 powierzchni użytkowej,
- usługi oświaty – szkoły podstawowe i licea: 20 stanowisk na 100 uczniów na zmianę,
- usługi oświaty – przedszkola i żłobki: 5 stanowisk na 100 dzieci,
- usługi zdrowia – przychodnie: 3 stanowiska na 10 gabinetów, nie mniej jednak niż
6 stanowisk,
- obiekty kultu religijnego – 3 stanowiska na 1000 m2 powierzchni użytkowej, nie mniej
jednak niż 10 stanowisk,
- restauracje, bary, kawiarnie, kluby – 10 stanowisk na 100 miejsc konsumpcyjnych, nie
mniej jednak niż 5 stanowisk,
- hotele – 3 stanowiska na 10 łóżek,
- usługi finansowe, poczty, banki – 5 stanowisk na 1000 m2 powierzchni użytkowej, nie
mniej jednak niż 2 stanowiska,
- usługi sportu – 5 stanowisk na 100 widzów lub użytkowników,
- usługi kultury (kina, teatry, sale widowiskowe) – 10 stanowisk na 100 miejsc siedzących,
nie mniej jednak niż 10 stanowisk;
3) ustala się realizację miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową
w liczbie wynikającej z przepisów odrębnych;
4) dopuszcza się realizację parkingów podziemnych na całym obszarze planu, o ile przepisy
szczegółowe nie stanowią inaczej.
§ 13. 1. Określa się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej:
1) ustala się lokalizowanie infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg publicznych
i ciągów pieszych w taki sposób, aby ich lokalizacja nie kolidowała z projektowanymi
i istniejącymi urządzeniami drogowymi oraz zagospodarowaniem terenu;
2) w przypadku braku możliwości prowadzenia przewodów oraz innych obiektów liniowych
infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg publicznych, ciągów pieszych,
dopuszcza się lokalizowanie infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających terenów
przeznaczonych na inne cele, w sposób niekolidujący z istniejącą lub projektowaną zabudową i
zagospodarowaniem terenu oraz na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
3) dopuszcza się realizację, w tym pod jezdniami, niezależnych podziemnych obiektów
budowlanych w formie tuneli wieloprzewodowych, służących umieszczeniu obiektów liniowych
infrastruktury technicznej, zgodnie z zapisami pkt. 1 i 2;
4) zakazuje się budowy naziemnych i nadziemnych przewodów infrastruktury technicznej;
5) dopuszcza się zachowanie, budowę, przebudowę i rozbudowę infrastruktury technicznej
zgodnie z ustaleniami planu i wymaganiami zawartymi w przepisach odrębnych;
6) ustala się minimalne parametry dla sieci: wodociągowej: DN 80, kanalizacji grawitacyjnej
DN 200, ciepłowniczej: DN 20, gazowniczej: DN 32, elektroenergetycznej: 0,23 kV.
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2. W zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej za pośrednictwem przewodów
rozdzielczych zasilanych z:
a) magistrali wodociągowej przebiegającej w ul. Radzymińskiej poza obszarem planu oraz przez
teren oznaczony w planie symbolem C15.MW/U poza wyznaczonymi w planie liniami
zabudowy lub
b) innych istniejących i projektowanych magistral oraz przewodów rozdzielczych;
2) dopuszcza się realizację ujęć wody z utworów czwartorzędowych i oligoceńskich na potrzeby
ogólnodostępnych punktów czerpalnych, usług zdrowia oraz na potrzeby utrzymania terenów
publicznej zieleni urządzonej na warunkach określonych w przepisach odrębnych.
3. W zakresie odprowadzania ścieków bytowych ustala się odprowadzanie ścieków bytowych do
kanałów sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki bytowe za pośrednictwem:
1) kolektorów ogólnospławnych zlokalizowanych w terenach oznaczonych w planie symbolami:
7.KD-L – ul. Borzymowska, 9.KD-L – ul. Lusińska i dalej poza obszarem planu w ul. Handlowej,
2.KD-Z – ul. Unicka, 8.KD-L – ul. Gościeradowska,
2) kolektora ściekowego zlokalizowanego poza obszarem planu w rezerwie projektowanej
ul. Nowo-Trockiej lub
3) innych istniejących i projektowanych kolektorów i kanałów.
4. W zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych:
1) nakazuje się zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych w miejscu ich powstawania;
2) dopuszcza się, w przypadku braku możliwości realizacji ustaleń pkt. 1, odprowadzenie wód
opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej przy
zastosowaniu urządzeń opóźniających ich odpływ do odbiornika;
3) dla istniejących obiektów budowlanych dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych lub
roztopowych w dotychczasowy sposób, zgodny z przepisami odrębnymi;
4) dopuszcza się realizację zbiorników retencyjnych oraz chłonnych na całym obszarze planu
w sposób nie kolidujący z projektowanym i istniejącym zagospodarowaniem terenu;
5) dopuszcza się wykorzystanie gromadzonych w zbiornikach wód do celów gospodarczych
i przeciwpożarowych na warunkach określonych w przepisach odrębnych.
5. W zakresie zaopatrzenia w gaz:
1) ustala się zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej średniego lub niskiego ciśnienia za
pośrednictwem:
a) gazociągu przebiegającego przez tereny oznaczone w planie symbolami: 2.KD-Z ul. Unicka,
B14.MW, A20.KPJ, A18.MW, A16.KDW, A17.MW/U,
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b) gazociągu przebiegającego przez tereny oznaczone w planie symbolami: 7.KD-L
ul. Borzymowska, 3.2.KD-Z i 3.3.KD-Z ul. Trocka lub
c) innych istniejących i projektowanych gazociągów;
2) dopuszcza się wykorzystanie gazu w urządzeniach wytwarzających ciepło oraz urządzeniach
kogeneracyjnych.
6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się zasilanie w energię elektryczną z:
1) sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia,
2) urządzeń kogeneracyjnych lub
3) odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię promieniowania słonecznego lub
geotermalną o mocy nieprzekraczającej 100kW;
4) nakazuje się budowę stacji transformatorowych wyłącznie jako wnętrzowych: wolnostojących,
wbudowanych w budynki o innym przeznaczeniu lub podziemnych, przy czym nakazuje się
lokalizowane stacji wolnostojących wyłącznie w obrębie wyznaczonych na rysunku planu linii
zabudowy.
7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:
1) ustala się zaopatrzenie w ciepło z istniejącej lub nowo realizowanej sieci ciepłowniczej, na
warunkach określonych w przepisach odrębnych;
2) dopuszcza się zasilanie w ciepło zgodnie z przepisami odrębnymi z:
a) sieci elektroenergetycznej,
b) pomp ciepła,
c) urządzeń kogeneracyjnych,
d) odnawialnych źródeł energii wykorzystujących w procesie przetwarzania energię
promieniowania słonecznego lub geotermalną o mocy nieprzekraczającej 100kW,
e) innych urządzeń indywidualnych.
8. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej:
1) dopuszcza się obsługę telekomunikacyjną:
a) z sieci kablowej za pośrednictwem istniejących i projektowanych przewodów,
b) z sieci bezprzewodowej za pośrednictwem istniejących i projektowanych nadawczo
odbiorczych urządzeń telekomunikacyjnych, w tym anten i stacji bazowych telefonii
komórkowej;
2) dopuszcza się zachowanie istniejącej i realizację nowej infrastruktury telekomunikacyjnej
o nieznacznym oddziaływaniu.
9. W zakresie gospodarki odpadami stałymi obowiązują przepisy odrębne, w tym dotyczące zasad
ich segregacji.
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§ 14. 1. Określa się wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości dla terenów objętych niniejszym planem miejscowym, dla których w wyniku uchwalenia
planu wzrosła wartość nieruchomości:
1) 30% dla terenów oznaczonych symbolem: U, UH, U/KSw, KSw;
2) 20% dla terenów oznaczonych symbolem: MW, MW/U;
3) 10% dla terenu oznaczonego symbolem: KSn.
2. Dla pozostałych terenów wysokości stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty od wzrostu
wartości nieruchomości nie określa się.
§ 15. Granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym:
1. Wyznacza się jako granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu
lokalnym linie rozgraniczające terenów:
1) C10.ZPp, D1.ZPp, D20.ZPp, D36.ZPp pod realizację publicznie dostępnych samorządowych
parków;
2) A21.IK pod realizację publicznych urządzeń służących do gromadzenia, przesyłania,
oczyszczania i odprowadzania ścieków;
3) B5.UO, B9.UO, C9.UO, D21.UO pod realizację publicznych usług oświaty (przedszkola, szkoły)
lub placówek opiekuńczo-wychowawczych;
4) C2.UZ, D42.UZ pod realizację publicznych usług ochrony zdrowia (obiekty ochrony zdrowia);
5) A19.US, D40.US pod realizację publicznych obiektów sportowych;
6) 2.KD-Z pod realizację drogi publicznej oraz obiektów i urządzeń transportu publicznego II linii
metra;
7) 1.KD-Z, 3.1.KD-Z, 3.2.KD-Z, 3.3.KD-Z, 4.KD-Z, 5.KD-Z, 6.KD-L, 7.KD-L, 8.KD-L, 9.KD-L, 10.KD-D,
11.KD-D, 12.KD-D, 13.KD-D, 14.KD-D, 15.KD-D, 16.KD-D, 17.1.KD-D, 17.2.KD-D, 18.KD-D pod
realizację dróg publicznych;
8) A22.KM pod realizację obiektów i urządzeń transportu publicznego;
9) A23.KP, B8.KP, C8.KP, C14.KP pod realizację publicznie dostępnych samorządowych ciągów
pieszych.
2. Dopuszcza się na całym obszarze planu lokalizację inwestycji celu publicznego, o ile nie kolidują
one z zasadami zagospodarowania poszczególnych terenów określonymi w ustaleniach niniejszego
planu.
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Rozdział 2
Przepisy szczegółowe
§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem A1.ZD ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – teren ogrodów działkowych;
2) uzupełniające – teren zabudowy usługowej zakresu: administracji lub kultury lub gastronomii
np.: kawiarnie, cukiernie, przy czym ustala się lokalizację usług wyłącznie w istniejącym
budynku w miejscu oznaczonym na rysunku planu jako obiekt usługowy.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) nakazuje się zachowanie struktury przestrzennej kompleksu ogrodów działkowych;
2) ustala się zagospodarowanie w formie ogrodów działkowych w celu wypoczynku i rekreacji oraz
upraw ogrodniczych;
3) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 70%;
4) ustala się zachowanie istniejących oraz dopuszcza się realizację nowych altan działkowych lub
obiektów gospodarczych związanych z użytkowaniem ogrodów działkowych o powierzchni
zabudowy do 35 m2, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub
ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2 – w ilości jeden obiekt budowlany
w granicach jednej działki ogrodu działkowego;
5) ustala się zachowanie istniejącego lub realizację nowego obiektu usługowego w miejscu
wskazanym na rysunku planu, przy czym ustala się dla niego funkcję związaną z przeznaczeniem
terenu z zakresu: administracji lub kultury lub gastronomii np.: kawiarnie, cukiernie;
6) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 0,15,
b) ogółem – 0,17;
7) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 0,01,
b) ogółem – 0,03;
8) ustala się wielkość powierzchni zabudowy– nie więcej niż 15%;
9) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 5,0 m przy dachach spadzistych, 4,0 m przy
dachach płaskich;
10) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
11) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie lub spadziste;
12) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9 ust. 2;
13) wyznacza się przebieg powiązań pieszych zgodnie z rysunkiem planu;
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14) dopuszcza się wykorzystanie powiązań pieszych jako okazjonalnych dojazdów do obiektów
zlokalizowanych na terenie;
15) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej – 350 m2.
16) ustala się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
a) zgodnie z § 10 z zastrzeżeniem lit. b),
b) ustala się minimalną powierzchnię dla działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału
nieruchomości: 350 m².
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się zapewnienie
standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku zgodnie z przepisami
odrębnymi, jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.
4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
1) ustala się obsługę od dróg: 1.KD-Z lub 18.KD-D lub ul. Niwa – drogi zlokalizowanej poza
obszarem planu przylegającej do granicy planu;
2) dopuszcza się obsługę od ul. św. Wincentego – drogi zlokalizowanej poza obszarem planu
przylegającej do granicy planu;
3) ustala się liczbę miejsc do parkowania:
a) dla samochodów osobowych nie mniej niż 2 i nie więcej niż 10 miejsc,
b) dla rowerów w ilości minimum 5 miejsc,
c) ustala się realizację miejsc przeznaczonych na parkowanie dla pojazdów zaopatrzonych
w kartę parkingową w liczbie przewidzianej w przepisach odrębnych.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem A2.MW ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) uzupełniające – teren zabudowy usługowej, przy czym:
a) nakazuje się lokalizację usług wyłącznie w parterach usługowych w miejscu wyznaczonym na
rysunku planu,
b) zakazuje się lokalizacji usług ochrony zdrowia i pomocy społecznej, związanych ze stałym lub
całodobowym pobytem pacjentów,
c) zakazuje się lokalizacji stacji paliw oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000 m2.
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2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,9,
b) ogółem – 3,3;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,5,
b) ogółem – 2,1;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 40%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 12 m; przy czym dla dominanty wysokościowej
ustala się maksymalną wysokość – 25 m;
6) ustala się lokalizację dominanty wysokościowej zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
8) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie, przy czym dopuszcza się zachowanie istniejącego
innego kąta nachylenia dachów;
10) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9 ust. 2;
11) ustala się realizację usług w parterach zgodnie z rysunkiem planu;
12) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) wyznacza się strefę zieleni zgodnie z rysunkiem planu, dla której maksymalny udział
powierzchni utwardzonej nie może wynosić więcej niż 40% powierzchni strefy;
2) ustala się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowych
wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od dróg: 7.KD-L lub 10.KD-D;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
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§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem A3.U ustala się przeznaczenie: teren zabudowy
usługowej.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 2,0,
b) ogółem – 2,5;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,5,
b) ogółem – 2,0;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 10%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 60%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 12 m;
6) ustala się obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
8) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
9) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9;
10) ustala się realizację usług w parterach zgodnie z rysunkiem planu;
11) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi 7.KD-L;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
4. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
5. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 19. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem A4.U ustala się przeznaczenie: teren zabudowy
usługowej.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,5,
b) ogółem – 2,5;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
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a) nadziemną – 0,7,
b) ogółem – 1,2;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 15%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 50%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 12 m;
6) ustala się obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
8) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
9) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9;
10) ustala się realizację usług w parterach zgodnie z rysunkiem planu;
11) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi 10.KD-D;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania. zgodnie z § 12 ust. 5.
4. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
5. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem A5.MW/U ustala się przeznaczenie: teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterze lub zabudowy usługowej, przy czym:
1) zakazuje się lokalizacji usług powodujących poza miejscem prowadzonej działalności usługowej
przekroczenie standardów jakości środowiska w odniesieniu do funkcji mieszkaniowej oraz
w odniesieniu do usług ochrony zdrowia i pomocy społecznej, które to standardy obowiązują na
podstawie przepisów odrębnych;
2) zakazuje się lokalizacji usług ochrony zdrowia związanych ze stałym lub całodobowym pobytem
pacjentów;
3) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,5,
b) ogółem – 3,0;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,0,
b) ogółem – 1,5;
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3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 40%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 12 m;
6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
8) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9 ust. 2;
9) ustala się realizację usług w parterach zgodnie z rysunkiem planu;
10) wyznacza się przebieg powiązań pieszych zgodnie z rysunkiem planu;
11) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) wyznacza się strefę zieleni zgodnie z rysunkiem planu, dla której maksymalny udział
powierzchni utwardzonej nie może wynosić więcej niż 50% powierzchni strefy;
2) ustala się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od dróg: 6.KD-L lub 10.KD-D;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 21. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem A6.ZPp ustala się przeznaczenie: teren zieleni
urządzonej – park.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się zagospodarowanie jako ogólnodostępny teren zieleni;
2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 80%;
3) ustala się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zgodnie z § 8;
4) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 1200 m2;
5) ustala się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
a) zgodnie z § 10 z zastrzeżeniem lit. b),
b) ustala się minimalną powierzchnię dla działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału
nieruchomości: 1200 m².
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3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się zapewnienie
standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku zgodnie z przepisami
odrębnymi, jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej – ustala się obsługę od drogi 6.KD-L.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – zgodnie z § 14.
§ 22. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem A7.U ustala się przeznaczenie: teren zabudowy
usługowej.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,5,
b) ogółem – 2,5;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 0,3,
b) ogółem – 0,6;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 40%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 12 m;
6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
8) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9;
9) ustala się realizację usług w parterach zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wyznacza się strefę zieleni
zgodnie z rysunkiem planu, dla której maksymalny udział powierzchni utwardzonej nie może wynosić
więcej niż 20% powierzchni strefy.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od dróg: 6.KD-L lub 7.KD-L lub 10.KD-D;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
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5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 23. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem A8.MW ustala się przeznaczenie: teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,6,
b) ogółem – 2,7;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,5,
b) ogółem – 2,0;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 40%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 22 m;
6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie, przy czym dopuszcza się zachowanie istniejącego
innego kąta nachylenia dachów;
8) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9 ust. 2;
9) wyznacza się przebieg powiązania pieszego zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) wyznacza się strefę zieleni zgodnie z rysunkiem planu, dla której maksymalny udział
powierzchni utwardzonej nie może wynosić więcej niż 40% powierzchni strefy;
2) ustala się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowych
wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi 6.KD-L;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5;
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
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6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 24. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem A9.MW ustala się przeznaczenie: teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,8,
b) ogółem – 3,0;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,5,
b) ogółem – 2,1;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 40%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 22 m;
6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie, przy czym dopuszcza się zachowanie istniejącego
innego kąta nachylenia dachów;
8) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9 ust. 2;
9) wyznacza się przebieg powiązań pieszych zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) wyznacza się strefę zieleni zgodnie z rysunkiem planu, dla której maksymalny udział
powierzchni utwardzonej nie może wynosić więcej niż 40% powierzchni strefy;
2) ustala się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowych
wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi 1.KD-Z lub drogi wewnętrznej A12.KDW;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
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6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 25. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem A10.MW ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) uzupełniające – teren zabudowy usługowej, przy czym:
a) nakazuje się lokalizację usług wyłącznie w parterach usługowych w miejscu wyznaczonym na
rysunku planu,
b) zakazuje się lokalizacji usług ochrony zdrowia i pomocy społecznej, związanych ze stałym lub
całodobowym pobytem pacjentów,
c) zakazuje się lokalizacji stacji paliw oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000 m2.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,8,
b) ogółem – 3,2;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,5,
b) ogółem – 2,2;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 50%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 22 m;
6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie, przy czym dopuszcza się zachowanie istniejącego
innego kąta nachylenia dachów;
8) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9 ust. 2;
9) ustala się realizację usług w parterach zgodnie z rysunkiem planu;
10) wyznacza się przebieg powiązania pieszego zgodnie z rysunkiem planu;
11) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się zapewnienie
standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku zgodnie z przepisami
odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi 6.KD-L lub drogi wewnętrznej A12.KDW;
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2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 26. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem A11.U ustala się przeznaczenie: teren zabudowy
usługowej.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,6,
b) ogółem – 2,6;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,2,
b) ogółem – 1,6;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 50%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 12 m;
6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie, przy czym dopuszcza się zachowanie istniejącego
innego kąta nachylenia dachów;
8) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9 ust. 2;
9) ustala się realizację usług w parterach zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od dróg:6.KD-L lub 7.KD-L lub drogi wewnętrznej A12.KDW;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
4. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
5. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
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§ 27. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem A12.KDW ustala się przeznaczenie: teren drogi
wewnętrznej.
2. Wskaźniki i zasady zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) ustala się minimalną szerokość – 7 m;
2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 15%;
3) dopuszcza się realizację ogólnodostępnych miejsc postojowych.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wyznacza się rejony lokalizacji
rzędów drzew zgodnie z rysunkiem planu.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej – ustala się obsługę od dróg: 3.1.KD-Z lub 7.KD-L.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 28. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem A13.MW ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) uzupełniające – teren zabudowy usługowej, przy czym:
a) nakazuje się lokalizację usług wyłącznie w parterach usługowych w miejscu wyznaczonym na
rysunku planu,
b) zakazuje się lokalizacji usług ochrony zdrowia i pomocy społecznej, związanych ze stałym lub
całodobowym pobytem pacjentów,
c) zakazuje się lokalizacji stacji paliw oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000 m2.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,8,
b) ogółem – 3,0;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,5,
b) ogółem – 2,0;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 30%;

34
WYDZIAŁ PROJEKTÓW PLANÓW MIEJSCOWYCH PÓŁNOC
00- 024 W A RSZ A WA , Al. J e rozolimsk ie 44 p. V II; archite kt ura. um. warszawa . pl

BIURO ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części
Targówka Mieszkaniowego – część I
II WYŁOŻENIE 2022

5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 22 m;
6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie, przy czym dopuszcza się zachowanie istniejącego
innego kąta nachylenia dachów;
8) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9 ust. 2;
9) ustala się realizację usług w parterach zgodnie z rysunkiem planu;
10) zakazuje się realizacji naziemnych stanowisk postojowych w grupach liczących więcej niż
10 stanowisk – większą liczbę stanowisk dopuszcza się w wyznaczonych na rysunku planu
strefach parkingów naziemnych;
11) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) wyznacza się strefy zieleni zgodnie z rysunkiem planu, dla których maksymalny udział
powierzchni utwardzonej nie może wynosić więcej niż 40% powierzchni strefy;
2) ustala się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowych
wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od dróg: 3.1.KD-Z lub 7.KD-L lub drogi wewnętrznej A12.KDW;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 29. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem A14.U ustala się przeznaczenie: teren zabudowy
usługowej.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,6,
b) ogółem – 2,3;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 0,5,
b) ogółem – 1,2;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 10%;
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4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 60%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 9 m;
6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
8) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9;
9) ustala się realizację usług w parterach zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi 7.KD-L;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania dla zgodnie z § 12 ust. 5.
4. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
5. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 30. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem A15.MW ustala się przeznaczenie: teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,9,
b) ogółem – 2,1;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,5,
b) ogółem – 1,7;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 60%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 15%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 33 m, przy czym wysokość ta stanowi
jednocześnie maksymalną wysokość dla dominanty wysokościowej;
6) ustala się lokalizację dominant wysokościowych zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
8) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie, przy czym dopuszcza się zachowanie istniejącego
innego kąta nachylenia dachów;
9) ustala się kolorystykę obiektów – na powierzchniach tynkowanych obowiązuje stosowanie
koloru białego, tj. w odniesieniu do wzornika NCS barwy achromatycznej o odcieniach
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posiadających nie więcej niż 10% domieszki czerni, przy czym dopuszcza się zróżnicowanie
kolorystyczne elementów wejść oraz oznaczeń adresu budynków;
10) ustala się strefy dojść do budynków wymagające szczególnego opracowania zgodnie z
rysunkiem planu;
11) wyznacza się przebieg powiązań pieszych zgodnie z rysunkiem planu;
12) zakazuje się realizacji naziemnych stanowisk postojowych w grupach liczących więcej niż
10 stanowisk – większą liczbę stanowisk dopuszcza się w wyznaczonych na rysunku planu
strefach parkingów naziemnych;
13) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:
1) wyznacza się strefę zieleni zgodnie z rysunkiem planu, dla której maksymalny udział
powierzchni utwardzonej nie może wynosić więcej niż 40% powierzchni strefy;
2) ustala się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowych
wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego;
3) fragment terenu znajduje się w zasięgu rejonu występowania utrudnionych warunków
gruntowo-wodnych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi 3.1.KD-Z lub drogi wewnętrznej A16.KDW;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 31. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem A16.KDW ustala się przeznaczenie: teren drogi
wewnętrznej.
2. Wskaźniki i zasady zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) ustala się minimalną szerokość – 12,5 m;
2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 15%;
3) dopuszcza się realizację ogólnodostępnych miejsc postojowych.
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3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki
zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:
1) wyznacza się rejon lokalizacji rzędu drzew zgodnie z rysunkiem planu;
2) fragment terenu znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływań
dynamicznych podziemnych odcinków II linii metra;
3) fragment terenu znajduje się w zasięgu rejonu występowania utrudnionych warunków
gruntowo-wodnych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej – ustala się obsługę od dróg: 2.KD-Z lub 3.1.KD-Z lub ciągu
pieszo-jezdnego A20.KPJ lub ul. Nowo-Trockiej – drogi zlokalizowanej poza obszarem planu przylegającej
do granicy planu.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 32. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem A17.MW/U ustala się przeznaczenie: teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterze lub zabudowy usługowej, przy czym:
1) zakazuje się lokalizacji usług powodujących poza miejscem prowadzonej działalności usługowej
przekroczenie standardów jakości środowiska w odniesieniu do funkcji mieszkaniowej oraz
w odniesieniu do usług ochrony zdrowia i pomocy społecznej, które to standardy obowiązują na
podstawie przepisów odrębnych;
2) zakazuje się lokalizacji usług ochrony zdrowia związanych ze stałym lub całodobowym pobytem
pacjentów;
3) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 2,0,
b) ogółem – 3,6;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,5,
b) ogółem – 2,5;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 40%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 20 m;
6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
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7) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
8) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9 ust. 2;
9) ustala się realizację usług w parterach zgodnie z rysunkiem planu;
10) w przypadku realizacji zabudowy w formie jednego budynku ustala się obowiązek realizacji
fragmentu budynku z przejściem bramowym zgodnie z rysunkiem planu;
11) ustala się obowiązek przestrzennego zróżnicowania bryły budynku w sposób nawiązujący do
istniejących budynków mieszkalnych z lat 70 XX w. osiedla „Targówek Mieszkaniowy”;
12) ustala się strefę dojścia do budynku wymagającą szczególnego opracowania zgodnie z
rysunkiem planu;
13) wyznacza się przebieg powiązań pieszych zgodnie z rysunkiem planu;
14) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 8300 m2;
15) ustala się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
a) zgodnie z § 10 z zastrzeżeniem lit. b),
b) ustala się minimalną powierzchnię dla działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału
nieruchomości: 8300 m².
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki
zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:
1) wyznacza się strefę zieleni zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych;
3) część terenu znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływań
dynamicznych podziemnych odcinków II linii metra;
4) fragment terenu znajduje się w zasięgu rejonu występowania utrudnionych warunków
gruntowo-wodnych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi wewnętrznej A16.KDW;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5 z zastrzeżeniem pkt 3);
3) nakazuje się realizację nie mniej niż 100 dodatkowych miejsc do parkowania samochodów,
służących realizacji programu parkingowego dla istniejących budynków mieszkalnych z lat
70. XX w. osiedla „Targówek Mieszkaniowy”, w związku z realizacją zabudowy na terenie
parkingu.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
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§ 33. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem A18.MW ustala się przeznaczenie: teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,5,
b) ogółem – 1,8;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,3,
b) ogółem – 1,6;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 45%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 40%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 30 m, przy czym dla dominant wysokościowych
ustala się maksymalną wysokość – 36 m;
6) ustala się lokalizację dominant wysokościowych zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
8) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie, przy czym dopuszcza się zachowanie istniejącego
innego kąta nachylenia dachów;
9) ustala się kolorystykę obiektów – na powierzchniach tynkowanych obowiązuje stosowanie
koloru białego, tj. w odniesieniu do wzornika NCS barwy achromatycznej o odcieniach
posiadających nie więcej niż 10% domieszki czerni, przy czym dopuszcza się zróżnicowanie
kolorystyczne elementów wejść oraz oznaczeń adresu budynków;
10) ustala się strefy dojść do budynków wymagające szczególnego opracowania zgodnie
z rysunkiem planu;
11) wyznacza się przebieg powiązań pieszych zgodnie z rysunkiem planu;
12) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki
zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:
1) wyznacza się rejony lokalizacji rzędów drzew zgodnie z rysunkiem planu;
2) wyznacza się strefę zieleni zgodnie z rysunkiem planu, dla której maksymalny udział
powierzchni utwardzonej nie może wynosić więcej niż 40% powierzchni strefy;
3) ustala się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowych
wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego;
4) część terenu znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływań
dynamicznych podziemnych odcinków II linii metra;
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5) fragment terenu znajduje się w zasięgu rejonu występowania utrudnionych warunków
gruntowo-wodnych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi wewnętrznej A16.KDW lub ciągu pieszo-jezdnego A20.KPJ;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 34. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem A19.US ustala się przeznaczenie: teren sportu
i rekreacji.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 40%;
2) nakazuje się realizację boisk sportowych lub innych urządzeń sportowych lub rekreacyjnych;
3) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 20000 m2;
4) ustala się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
a) zgodnie z § 10 z zastrzeżeniem lit. b),
b) ustala się minimalną powierzchnię dla działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału
nieruchomości: 20000 m².
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki
zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:
1) ustala się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych;
2) fragment terenu znajduje się w zasięgu rejonu występowania utrudnionych warunków
gruntowo-wodnych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od ciągu pieszo-jezdnego A20.KPJ;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
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§ 35. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem A20.KPJ ustala się przeznaczenie: teren ciągu pieszojezdnego.
2. Wskaźniki i zasady zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) ustala się minimalną szerokość – 10,0 m;
2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 15%;
3) dopuszcza się realizację ogólnodostępnych miejsc postojowych;
4) ustala się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zgodnie z § 8.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki
zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:
1) wyznacza się rejon lokalizacji rzędu drzew zgodnie z rysunkiem planu;
2) fragment terenu znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływań
dynamicznych podziemnych odcinków II linii metra;
3) fragment terenu znajduje się w zasięgu rejonu występowania utrudnionych warunków
gruntowo-wodnych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej – ustala się obsługę od dróg: 2.KD-Z lub 3.1.KD-Z lub drogi
wewnętrznej A16.KDW.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 36. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem A21.IK ustala się przeznaczenie: teren infrastruktury
technicznej – kanalizacja: pompownia deszczowa.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 0,5,
b) ogółem – 1,0;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 0,15,
b) ogółem – 0,2;
1) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 50%;
2) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 20%;
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3) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 4 m;
4) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
5) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
6) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9 ust. 2;
7) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 820 m2;
8) ustala się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
a) zgodnie z § 10 z zastrzeżeniem lit. b),
b) ustala się minimalną powierzchnię dla działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału
nieruchomości: 820 m².
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wyznacza się drzewo
o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych zgodnie z rysunkiem planu.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi 3.2.KD-Z;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania dla samochodów – 1 miejsce do obsługi
technicznej.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 37. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem A22.KM ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – teren komunikacji zbiorowej;
2) uzupełniające – teren zabudowy usługowej, przy czym:
a) nakazuje się lokalizację usług co najmniej w parterach usługowych w miejscu oznaczonym
na rysunku planu,
b) zakazuje się lokalizacji usług ochrony zdrowia i pomocy społecznej, związanych ze stałym lub
całodobowym pobytem pacjentów,
c) zakazuje się lokalizacji stacji paliw oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000 m2;
3) dopuszczalne – teren parkingu wielopoziomowego.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) nakazuje się kształtowanie zabudowy o wysokiej jakości rozwiązań plastycznych
i materiałowych, harmonijnie wpisującej się w przestrzeń osiedla mieszkaniowego,
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w szczególności zastosowanie rozwiązań umożliwiających wprowadzenie roślinności na
elewacjach;
2) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 2,7,
b) ogółem – 4,3;
3) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 0,02,
b) ogółem – 0,04;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
5) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 70%;
6) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 15 m;
7) ustala się obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
8) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
10) nakazuje się zagospodarowanie dachów zielenią urządzoną na nie mniej niż 50% powierzchni;
11) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9 ust. 2;
12) ustala się realizację usług w parterach zgodnie z rysunkiem planu
13) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 5400 m2;
14) ustala się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
a) zgodnie z § 10 z zastrzeżeniem lit. b),
b) ustala się minimalną powierzchnię dla działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału
nieruchomości: 5400 m².
3. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi 3.2.KD-Z lub ciągu pieszo-jezdnego A20.KPJ;
2) w przypadku realizacji usług ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie
z § 12 ust. 5;
3) dopuszcza się lokalizację tramwajowych torów odstawczych.
4. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
5. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 38. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem A23.KP ustala się przeznaczenie: teren ciągu pieszego.
2. Wskaźniki i zasady zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) ustala się minimalną szerokość – 10 m;
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2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
3) ustala się wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych zgodnie z § 8.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wyznacza się rejony lokalizacji
rzędów drzew zgodnie z rysunkiem planu.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej – ustala się obsługę od drogi 3.2.KD-Z lub ciągu pieszo-jezdnego
A20.KPJ .
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 39. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem A24.Up ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – teren zabudowy usług publicznych, w szczególności usług kultury, sportu,
oświaty (żłobki, przedszkola);
2) uzupełniające –teren zabudowy usługowej z zakresu: handlu lub gastronomii.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,5,
b) ogółem – 2,5;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,0,
b) ogółem – 1,4;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 45%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 18 m;
6) ustala się obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
8) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
9) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9 ust. 2;
10) wyznacza się nawierzchnię wymagającą szczególnego opracowania zgodnie z rysunkiem
planu;
11) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 5365 m2;
12) ustala się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
a) zgodnie z § 10 z zastrzeżeniem lit. b),
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b) ustala się minimalną powierzchnię dla działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału
nieruchomości: 5365 m².
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki
zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:
1) ustala się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla zabudowy związanej ze stałym lub
czasowym pobytem dzieci i młodzieży;
2) fragment terenu znajduje się w zasięgu rejonu występowania utrudnionych warunków
gruntowo-wodnych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi 3.2.KD-Z lub ciągu pieszo-jezdnego A20.KPJ;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 40. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem A25.MW/U ustala się przeznaczenie: teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterze lub zabudowy usługowej, przy czym:
1) zakazuje się lokalizacji usług powodujących poza miejscem prowadzonej działalności usługowej
przekroczenie standardów jakości środowiska w odniesieniu do funkcji mieszkaniowej oraz
w odniesieniu do usług ochrony zdrowia i pomocy społecznej, które to standardy obowiązują na
podstawie przepisów odrębnych;
2) zakazuje się lokalizacji usług ochrony zdrowia związanych ze stałym lub całodobowym pobytem
pacjentów;
3) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 2,5,
b) ogółem – 3,5;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 2,0,
b) ogółem – 3,0;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 15%;
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4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 50%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 30 m;
6) ustala się obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
8) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
9) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9 ust. 2;
10) wyznacza się nawierzchnię wymagającą szczególnego opracowania zgodnie z rysunkiem
planu;
11) ustala się realizację usług w parterach zgodnie z rysunkiem planu;
12) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 3700 m2;
13) ustala się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
a) zgodnie z § 10 z zastrzeżeniem lit. b),
b) ustala się minimalną powierzchnię dla działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału
nieruchomości: 3700 m².
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki
zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:
1) ustala się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych;
2) teren znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływań
dynamicznych podziemnych odcinków II linii metra;
3) fragment terenu znajduje się w zasięgu rejonu występowania utrudnionych warunków
gruntowo-wodnych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi 3.2.KD-Z lub ciągu pieszo-jezdnego A20.KPJ;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 41. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem B1.MW ustala się przeznaczenie: teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
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a) nadziemną – 1,2,
b) ogółem – 1,5;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,0,
b) ogółem – 1,2;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 40%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 25%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 15 m;
6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
8) ustala się kolorystykę obiektów – na powierzchniach tynkowanych obowiązuje stosowanie
koloru białego, tj. w odniesieniu do wzornika NCS barwy achromatycznej o odcieniach
posiadających nie więcej niż 10% domieszki czerni, przy czym dopuszcza się zróżnicowanie
kolorystyczne elementów wejść oraz oznaczeń adresu budynków;
9) ustala się strefy dojść do budynków wymagające szczególnego opracowania zgodnie
z rysunkiem planu;
10) wyznacza się przebieg powiązania pieszego zgodnie z rysunkiem planu;
11) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) wyznacza się strefę zieleni zgodnie z rysunkiem planu, dla której maksymalny udział
powierzchni utwardzonej nie może wynosić więcej niż 40% powierzchni strefy;
2) ustala się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowych
wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi 8.KD-L;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 42. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem B2.MW ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) uzupełniające – teren zabudowy usługowej, przy czym:

48
WYDZIAŁ PROJEKTÓW PLANÓW MIEJSCOWYCH PÓŁNOC
00- 024 W A RSZ A WA , Al. J e rozolimsk ie 44 p. V II; archite kt ura. um. warszawa . pl

BIURO ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części
Targówka Mieszkaniowego – część I
II WYŁOŻENIE 2022

a) nakazuje się lokalizację usług wyłącznie w parterach usługowych w miejscu wyznaczonym na
rysunku planu,
b) zakazuje się lokalizacji usług ochrony zdrowia związanych ze stałym lub całodobowym
pobytem pacjentów;
c) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 2,2,
b) ogółem – 3,2;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,5,
b) ogółem – 2,1;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 50%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 15 m;
6) ustala się obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
8) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie, przy czym dopuszcza się zachowanie istniejącego
innego kąta nachylenia dachów;
9) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9 ust. 2;
10) ustala się realizację usług w parterach zgodnie z rysunkiem planu;
11) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:
1) wyznacza się strefę zieleni zgodnie z rysunkiem planu, dla której maksymalny udział
powierzchni utwardzonej nie może wynosić więcej niż 40% powierzchni strefy;
2) ustala się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowych
wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego;
3) wskazuje się na rysunku planu obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków: kamienica,
ul. św. Wincentego 64, dla którego obowiązuje ochrona zgodnie z § 7 ust. 3;
4) fragment terenu znajduje się w zasięgu rejonu występowania utrudnionych warunków
gruntowo-wodnych.
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4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi 8.KD-L;
2) dopuszcza się obsługę od ul. św. Wincentego – drogi zlokalizowanej poza obszarem planu
przylegającej do granicy planu;
3) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 43. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem B3.MW ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) dopuszczalne – teren zabudowy usługowej, przy czym dopuszcza się lokalizację usług wyłącznie
w obiekcie dawnej hydroforni w miejscu oznaczonym na rysunku planu jako obiekt usługowy.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,8,
b) ogółem – 2,2;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,5,
b) ogółem – 1,9;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 40%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 30%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 30 m, przy czym dla dominant wysokościowych
ustala się maksymalną wysokość – 35 m;
6) ustala się lokalizację dominant wysokościowych zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
8) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
9) ustala się kolorystykę obiektów – na powierzchniach tynkowanych obowiązuje stosowanie
koloru białego, tj. w odniesieniu do wzornika NCS barwy achromatycznej o odcieniach
posiadających nie więcej niż 10% domieszki czerni, przy czym dopuszcza się zróżnicowanie
kolorystyczne elementów wejść oraz oznaczeń adresu budynków;
10) ustala się strefy dojść do budynków wymagające szczególnego opracowania zgodnie
z rysunkiem planu;
11) wyznacza się przebieg powiązań pieszych zgodnie z rysunkiem planu;
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12) dopuszcza się przebudowę obiektu dawnej hydroforni na obiekt usługowy;
13) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) wyznacza się strefę zieleni zgodnie z rysunkiem planu, dla której maksymalny udział
powierzchni utwardzonej nie może wynosić więcej niż 40% powierzchni strefy;
2) ustala się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowych
wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od ciągu pieszo-jezdnego B4.KPJ;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 44. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem B4.KPJ ustala się przeznaczenie: teren ciągu pieszojezdnego.
2. Wskaźniki i zasady zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) ustala się minimalną szerokość – 4 m;
2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 10%;
3) dopuszcza się realizację ogólnodostępnych miejsc postojowych;
4) ustala się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zgodnie z § 8.
3. Zasady obsługi komunikacyjnej – ustala się obsługę od dróg: 8.KD-L lub 9.KD-L.
4. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
5. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 45. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem B5.UO ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – teren usług oświaty;
2) dopuszczalne – teren usług kultury, teren usług zdrowia służących obsłudze funkcji
podstawowej, teren sportu i rekreacji.

51
WYDZIAŁ PROJEKTÓW PLANÓW MIEJSCOWYCH PÓŁNOC
00- 024 W A RSZ A WA , Al. J e rozolimsk ie 44 p. V II; archite kt ura. um. warszawa . pl

BIURO ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części
Targówka Mieszkaniowego – część I
II WYŁOŻENIE 2022

2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,0,
b) ogółem – 2,5;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 0,4,
b) ogółem – 0,8;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 25%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 40%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 16 m;
6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie za wyjątkiem hal sportowych lub widowiskowych;
8) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9 ust. 2;
9) nakazuje się kształtowanie zabudowy w formie kompleksu budynków tworzących całość pod
względem architektonicznym, przy zachowaniu spójności kompozycji;
10) wyznacza się nawierzchnię wymagającą szczególnego opracowania zgodnie z rysunkiem
planu, dla której powierzchnię przeznaczoną dla ruchu pieszego należy urządzić tak, aby
dominowało główne wejście do budynku szkoły, poprzez rysunek posadzki, rozwiązania
materiałowe i kolorystyczne;
11) dopuszcza się zachowanie, przebudowę lub remont istniejącej stacji transformatorowej
wskazanej na rysunku planu;
12) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki
zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:
1) wyznacza się drzewo o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych zgodnie
z rysunkiem planu;
2) ustala się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla zabudowy związanej ze stałym lub
czasowym pobytem dzieci i młodzieży;
3) fragment terenu znajduje się w zasięgu rejonu występowania utrudnionych warunków
gruntowo-wodnych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi 8.KD-L;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
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5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 46. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem B6.MW ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) uzupełniające – teren zabudowy usługowej, przy czym:
a) nakazuje się lokalizację usług wyłącznie w parterach usługowych w miejscu wyznaczonym na
rysunku planu,
b) zakazuje się lokalizacji usług ochrony zdrowia związanych ze stałym lub całodobowym
pobytem pacjentów;
c) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,5,
b) ogółem – 1,9;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,2,
b) ogółem – 1,6;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 40%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 15 m;
6) ustala się obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
8) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie, przy czym dopuszcza się zachowanie istniejącego
innego kąta nachylenia dachów;
9) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9 ust. 2;
10) ustala się realizację usług w parterach zgodnie z rysunkiem planu;
11) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) wyznacza się strefę zieleni zgodnie z rysunkiem planu, dla której maksymalny udział
powierzchni utwardzonej nie może wynosić więcej niż 40% powierzchni strefy;
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2) ustala się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowych
wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od dróg: 4.KD-Z lub 8.KD-L;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 47. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem B7.MW ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) uzupełniające – teren zabudowy usługowej, przy czym:
a) nakazuje się lokalizację usług wyłącznie w parterach usługowych w miejscu wyznaczonym na
rysunku planu,
b) zakazuje się lokalizacji usług ochrony zdrowia związanych ze stałym lub całodobowym
pobytem pacjentów;
c) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,6,
b) ogółem – 3,2;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,5,
b) ogółem – 1,9;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 40%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 15 m;
6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
8) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9 ust. 2;
9) ustala się realizację usług w parterach zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
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3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się zapewnienie
standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku zgodnie z przepisami
odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od dróg: 3.2.KD-Z lub 11.KD-D;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 48. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem B8.KP ustala się przeznaczenie: teren ciągu pieszego.
2. Wskaźniki i zasady zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) ustala się minimalną szerokość – 4,5 m;
2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 10%;
3) ustala się wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych zgodnie z § 8.
3. Zasady obsługi komunikacyjnej – ustala się obsługę od drogi 11.KD-D.
4. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
5. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 49. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem B9.UO ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – teren usług oświaty;
2) dopuszczalne –teren usług zdrowia służących obsłudze funkcji podstawowej.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 0,8,
b) ogółem – 1,4;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 0,2,
b) ogółem – 0,8;
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3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 40%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 40%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 10 m;
6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
8) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9 ust. 2;
9) nakazuje się zachowanie oryginalnego detalu architektonicznego i podziałów na elewacji;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) wyznacza się drzewa o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych zgodnie
z rysunkiem planu;
2) wyznacza się rejony lokalizacji rzędów drzew zgodnie z rysunkiem planu;
3) wyznacza się strefę zieleni zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
a) dopuszcza się maksymalny udział powierzchni utwardzonej nie więcej niż 30% powierzchni
strefy,
b) zakazuje się lokalizacji zabudowy,
c) dopuszcza się lokalizowanie placów zabaw, terenowych urządzeń sportowych;
4) ustala się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla zabudowy związanej ze stałym lub
czasowym pobytem dzieci i młodzieży.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi 11.KD-D;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 50. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem B10.ZPp ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – teren zieleni urządzonej – park;
2) dopuszczalne – teren zabudowy usługowej, przy czym dopuszcza się lokalizację usług wyłącznie
w obiekcie dawnej hydroforni w miejscu oznaczonym na rysunku planu jako obiekt usługowy.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się zagospodarowanie jako ogólnodostępny teren zieleni;
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2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 70%;
3) wyznacza się przebieg powiązania pieszego zgodnie z rysunkiem planu;
4) ustala się lokalizację akcentu przestrzennego zgodnie z rysunkiem planu;
5) dopuszcza się przebudowę lub rozbudowę istniejącego obiektu hydroforni na obiekt usługowy
zgodnie z rysunkiem planu, przy czym ustala się:
a) funkcję związaną z przeznaczeniem terenu z zakresu: kultury lub gastronomii np.: kawiarnie,
cukiernie,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
c) maksymalną wysokość zabudowy – 5,0 m,
d) geometrię dachów – dachy płaskie,
e) kolorystykę obiektów zgodnie z § 9 ust. 2;
6) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 0,015,
b) ogółem – 0,02;
7) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 0,01,
b) ogółem – 0,015;
8) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 1%;
9) ustala się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zgodnie z § 8;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 9070 m2;
11) ustala się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
a) zgodnie z § 10 z zastrzeżeniem lit. b),
b) ustala się minimalną powierzchnię dla działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału
nieruchomości: 9070 m².
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) wyznacza się aleję drzew o szczególnych walorach zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej: ustala się obsługę od drogi wewnętrznej B13.KDW.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – zgodnie z § 14.
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§ 51. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem B11.MW ustala się przeznaczenie: teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,6,
b) ogółem – 2,0;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,5,
b) ogółem – 1,8;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 40%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 30%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 15 m;
6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
8) ustala się kolorystykę obiektów – na powierzchniach tynkowanych obowiązuje stosowanie
koloru białego, tj. w odniesieniu do wzornika NCS barwy achromatycznej o odcieniach
posiadających nie więcej niż 10% domieszki czerni, przy czym dopuszcza się zróżnicowanie
kolorystyczne elementów wejść oraz oznaczeń adresu budynków;
9) ustala się strefę dojścia do budynku wymagającą szczególnego opracowania zgodnie
z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) wyznacza się aleję drzew o szczególnych walorach zgodnie z rysunkiem planu;
2) wyznacza się strefę zieleni zgodnie z rysunkiem planu, dla której maksymalny udział
powierzchni utwardzonej nie może wynosić więcej niż 40% powierzchni strefy;
3) ustala się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowych
wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi wewnętrznej B13.KDW;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
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6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 52. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem B12.KSn ustala się przeznaczenie: teren parkingu
naziemnego.
2. Wskaźniki i zasady zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 10%;
2) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 1900 m2;
3) ustala się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
a) zgodnie z § 10 z zastrzeżeniem lit. b),
b) ustala się minimalną powierzchnię dla działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału
nieruchomości: 1900 m².
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wyznacza się drzewa
o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych zgodnie z rysunkiem planu.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej – ustala się obsługę od drogi wewnętrznej B13.KDW.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 53. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem B13.KDW ustala się przeznaczenie: teren drogi
wewnętrznej.
2. Wskaźniki i zasady zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) ustala się minimalną szerokość – 5 m;
2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 15%;
3) dopuszcza się realizację ogólnodostępnych miejsc postojowych.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki
zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:
1) wyznacza się rejony lokalizacji rzędów drzew zgodnie z rysunkiem planu;
2) fragment terenu znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływań
dynamicznych podziemnych odcinków II linii metra.

59
WYDZIAŁ PROJEKTÓW PLANÓW MIEJSCOWYCH PÓŁNOC
00- 024 W A RSZ A WA , Al. J e rozolimsk ie 44 p. V II; archite kt ura. um. warszawa . pl

BIURO ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części
Targówka Mieszkaniowego – część I
II WYŁOŻENIE 2022

4. Zasady obsługi komunikacyjnej – ustala się obsługę od dróg: 3.2.KD-Z lub 11.KD-D.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 54. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem B14.MW ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) uzupełniające – teren zabudowy usługowej z zakresu: kultury lub gastronomii np.: kawiarnie,
cukiernie, przy czym dopuszcza się lokalizację wyłącznie w obiekcie usługowym wskazanym na
rysunku planu.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,8,
b) ogółem – 2,1;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,5,
b) ogółem – 1,8;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 60%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 30%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 30 m, przy czym dla dominant wysokościowych
ustala się maksymalną wysokość – 33 m;
6) ustala się lokalizację dominant wysokościowych zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
8) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
9) ustala się kolorystykę obiektów – na powierzchniach tynkowanych obowiązuje stosowanie
koloru białego, tj. w odniesieniu do wzornika NCS barwy achromatycznej o odcieniach
posiadających nie więcej niż 10% domieszki czerni, przy czym dopuszcza się zróżnicowanie
kolorystyczne elementów wejść oraz oznaczeń adresu budynków;
10) ustala się strefy dojść do budynków wymagające szczególnego opracowania zgodnie
z rysunkiem planu;
11) wyznacza się przebieg powiązań pieszych zgodnie z rysunkiem planu;
12) dopuszcza się lokalizację obiektu usługowego zgodnie z rysunkiem planu;
13) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
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3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki
zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:
1) wyznacza się istniejące drzewo o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych zgodnie
z rysunkiem planu;
2) wyznacza się strefę zieleni zgodnie z rysunkiem planu, dla której maksymalny udział
powierzchni utwardzonej nie może wynosić więcej niż 40% powierzchni strefy;
3) ustala się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowych
wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego;
4) część terenu znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływań
dynamicznych podziemnych odcinków II linii metra.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi wewnętrznej B13.KDW;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 55. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem B15.U ustala się przeznaczenie: teren zabudowy
usługowej.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,5,
b) ogółem – 2,2;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,0,
b) ogółem – 1,7;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 10%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 70%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 8 m;
6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
8) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9;
9) ustala się realizację usług w parterach zgodnie z rysunkiem planu;
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10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu: fragment
terenu znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływań dynamicznych
podziemnych odcinków II linii metra.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi wewnętrznej B13.KDW lub ul. Handlowej – drogi zlokalizowanej
poza obszarem planu przylegającej do granicy planu;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 56. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem B16.MW ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) uzupełniające – teren zabudowy usługowej, przy czym:
a) nakazuje się lokalizację usług wyłącznie w parterach usługowych w miejscu wyznaczonym na
rysunku planu,
b) zakazuje się lokalizacji usług ochrony zdrowia związanych ze stałym lub całodobowym
pobytem pacjentów;
c) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 2,5,
b) ogółem – 3,3;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,5,
b) ogółem – 1,8;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 30%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 30 m; przy czym dla dominanty wysokościowej
ustala się maksymalną wysokość – 36 m;
6) ustala się lokalizację dominanty wysokościowej zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
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8) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie, przy czym dopuszcza się zachowanie istniejącego
innego kąta nachylenia dachów;
9) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9 ust. 2;
10) ustala się realizację usług w parterach zgodnie z rysunkiem planu;
11) wyznacza się przebieg powiązań pieszych zgodnie z rysunkiem planu;
12) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) wyznacza się strefę zieleni zgodnie z rysunkiem planu, dla której maksymalny udział
powierzchni utwardzonej nie może wynosić więcej niż 40% powierzchni strefy;
2) ustala się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowych
wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od dróg: 9.KD-L lub 11.KD-D lub drogi wewnętrznej B13.KDW lub
ul. Handlowej – drogi zlokalizowanej poza obszarem planu przylegającej do granicy planu;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 57. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem C1.MW/U ustala się przeznaczenie: teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterze lub zabudowy usługowej, przy czym:
1) zakazuje się lokalizacji usług powodujących poza miejscem prowadzonej działalności usługowej
przekroczenie standardów jakości środowiska w odniesieniu do funkcji mieszkaniowej oraz
w odniesieniu do usług ochrony zdrowia i pomocy społecznej, które to standardy obowiązują na
podstawie przepisów odrębnych;
2) zakazuje się lokalizacji usług ochrony zdrowia związanych ze stałym lub całodobowym pobytem
pacjentów;
3) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,5,
b) ogółem – 2,9;
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2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,0,
b) ogółem – 1,7;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 40%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 30%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 20 m;
6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
8) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9 ust. 2;
9) ustala się realizację usług w parterach zgodnie z rysunkiem planu;
10) w przypadku realizacji zabudowy w formie jednego budynku ustala się obowiązek realizacji
fragmentu budynku z przejściem bramowym zgodnie z rysunkiem planu;
11) ustala się obowiązek przestrzennego zróżnicowania bryły budynku w sposób nawiązujący do
istniejących budynków mieszkalnych z lat 70 XX w. osiedla „Targówek Mieszkaniowy”;
12) ustala się strefę dojścia do budynku wymagającą szczególnego opracowania zgodnie
z rysunkiem planu;
13) wyznacza się przebieg powiązania pieszego zgodnie z rysunkiem planu;
14) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 8700 m2;
15) ustala się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
a) zgodnie z § 10 z zastrzeżeniem lit. b),
b) ustala się minimalną powierzchnię dla działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału
nieruchomości: 8700 m².
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki
zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:
1) wyznacza się strefę zieleni zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych;
3) część terenu znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływań
dynamicznych podziemnych odcinków II linii metra;
4) fragment terenu znajduje się w zasięgu rejonu występowania utrudnionych warunków
gruntowo-wodnych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi 2.KD-Z lub drogi wewnętrznej C3.KDW;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5 pkt 2;
3) nakazuje się realizację nie mniej niż 100 dodatkowych miejsc do parkowania samochodów,
służących realizacji programu parkingowego dla istniejących budynków mieszkalnych z lat
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70. XX w. osiedla „Targówek Mieszkaniowy” w związku z realizacją zabudowy na terenie
parkingu.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 58. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem C2.UZ ustala się przeznaczenie: teren zabudowy usług
zdrowia, przy czym zakazuje się lokalizacji usług związanych ze stałym lub całodobowym pobytem
pacjentów.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,0,
b) ogółem – 1,8;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 0,8,
b) ogółem – 1,2;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 40%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 4 m;
6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
8) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9 ust. 2;
9) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 550 m2;
10) ustala się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
a) zgodnie z § 10 z zastrzeżeniem lit. b),
b) ustala się minimalną powierzchnię dla działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału
nieruchomości: 550 m².
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu: teren
znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływań dynamicznych podziemnych
odcinków II linii metra.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi wewnętrznej C3.KDW;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
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5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 59. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem C3.KDW ustala się przeznaczenie: teren drogi
wewnętrznej.
2. Wskaźniki i zasady zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) ustala się minimalną szerokość – 5,5 m;
2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 15%;
3) dopuszcza się realizację ogólnodostępnych miejsc postojowych.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki
zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:
1) wyznacza się rejon lokalizacji rzędu drzew zgodnie z rysunkiem planu;
2) fragment terenu znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływań
dynamicznych podziemnych odcinków II linii metra;
3) fragment terenu znajduje się w zasięgu rejonu występowania utrudnionych warunków
gruntowo-wodnych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej – ustala się obsługę od dróg: 2.KD-Z lub 12.KD-D.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 60. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem C4.MW ustala się przeznaczenie: teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,8,
b) ogółem – 2,1;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,5,
b) ogółem – 1,8;
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3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 45%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 25%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 30 m, przy czym dla dominant wysokościowych
ustala się maksymalną wysokość – 42 m;
6) ustala się lokalizację dominant wysokościowych zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
8) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
9) ustala się kolorystykę obiektów – na powierzchniach tynkowanych obowiązuje stosowanie
koloru białego, tj. w odniesieniu do wzornika NCS barwy achromatycznej o odcieniach
posiadających nie więcej niż 10% domieszki czerni, przy czym dopuszcza się zróżnicowanie
kolorystyczne elementów wejść oraz oznaczeń adresu budynków;
10) ustala się strefy dojść do budynków wymagające szczególnego opracowania zgodnie
z rysunkiem planu;
11) wyznacza się przebieg powiązań pieszych zgodnie z rysunkiem planu;
12) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki
zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:
1) wyznacza się rejony lokalizacji rzędów drzew zgodnie z rysunkiem planu;
2) wyznacza się strefę zieleni zgodnie z rysunkiem planu, dla której maksymalny udział
powierzchni utwardzonej nie może wynosić więcej niż 40% powierzchni strefy;
3) ustala się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowych
wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego;
4) fragment terenu znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływań
dynamicznych podziemnych odcinków II linii metra;
5) fragment terenu znajduje się w zasięgu rejonu występowania utrudnionych warunków
gruntowo-wodnych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi 12.KD-D lub drogi wewnętrznej C3.KDW;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
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§ 61. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem C5.U ustala się przeznaczenie: teren zabudowy
usługowej.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 4,2,
b) ogółem – 5,2;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 3,5,
b) ogółem – 4,0;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 15%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 60%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 30 m;
6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
8) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9;
9) ustala się realizację usług w parterach zgodnie z rysunkiem planu;
10) wyznacza się nawierzchnię wymagającą szczególnego opracowania zgodnie z rysunkiem
planu;
11) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu: fragment
terenu znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływań dynamicznych
podziemnych odcinków II linii metra.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi wewnętrznej C3.KDW;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
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§ 62. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem C6.KDW ustala się przeznaczenie: teren drogi
wewnętrznej.
2. Wskaźniki i zasady zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) ustala się minimalną szerokość – 4,5 m;
2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 5%.
3. Zasady obsługi komunikacyjnej – ustala się obsługę od drogi wewnętrznej C3.KDW poprzez
teren C4.MW.
4. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
5. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 63. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem C7.UH ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe: teren zabudowy usług handlu – targowisko;
2) dopuszczalne: teren zabudowy usługowej.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się zagospodarowanie w formie targowiska przy czym:
a) nakazuje się realizację stoisk sprzedaży czasowej lub zabudowy w formie pawilonów lub
kiosków lub kontenerów, o jednolitej formie i z takich samych materiałów,
b) nakazuje się wytworzenie regularnej siatki alejek równoległych i prostopadłych do
wyznaczonego na rysunku planu powiązania pieszego,
c) dopuszcza się trwałe zadaszenie obszaru zagospodarowanego przez stoiska sprzedaży
czasowej lub alejek,
d) dopuszcza się lokalizację budynków o ciągłej pierzei i drugiej kondygnacji jedynie wzdłuż
ul. Trockiej;
2) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 0,5,
b) ogółem – 1,2;
3) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 0,4,
b) ogółem – 0,7;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
5) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 40%;
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6) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 8 m;
7) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
8) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
9) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9 ust. 2;
10) ustala się realizację usług w parterach zgodnie z rysunkiem planu;
11) wyznacza się nawierzchnie wymagające szczególnego opracowania zgodnie z rysunkiem
planu;
12) wyznacza się przebieg powiązania pieszego zgodnie z rysunkiem planu;
13) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 10500 m2;
14) ustala się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
a) zgodnie z § 10 z zastrzeżeniem lit. b),
b) ustala się minimalną powierzchnię dla działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału
nieruchomości: 10500 m².
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki
zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:
1) wyznacza się strefę zieleni zgodnie z rysunkiem planu, dla której maksymalny udział
powierzchni utwardzonej nie może wynosić więcej niż 25% powierzchni strefy;
2) fragment terenu znajduje się w zasięgu rejonu występowania utrudnionych warunków
gruntowo-wodnych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi 3.3.KD-Z;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 64. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem C8.KP ustala się przeznaczenie: teren ciągu pieszego.
2. Wskaźniki i zasady zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) ustala się minimalną szerokość – 7,0 m;
2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
3) ustala się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zgodnie z § 8;
4) dopuszcza się wykorzystanie terenu jako droga pożarowa oraz droga dojazdowa do szkoły
zlokalizowanej na terenie C9.UO.
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3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu: fragment
terenu znajduje się w zasięgu rejonu występowania utrudnionych warunków gruntowo-wodnych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej – ustala się obsługę od drogi 3.3.KD-Z.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 65. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem C9.UO ustala się przeznaczenie: teren zabudowy usług
oświaty, w szczególności szkoła podstawowa lub placówki opiekuńczo-wychowawcze.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,0,
b) ogółem – 1,7;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 0,7,
b) ogółem – 0,9;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 30%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 11 m;
6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
8) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9;
9) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki
zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:
1) ustala się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla zabudowy związanej ze stałym lub
czasowym pobytem dzieci i młodzieży;
2) fragment terenu znajduje się w zasięgu rejonów występowania utrudnionych warunków
gruntowo-wodnych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
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1) ustala się obsługę od drogi 3.3.KD-Z, przy czym dopuszcza się obsługę od tej drogi poprzez
tereny: C8.KP, C10.ZPo;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 66. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem C10.ZPo ustala się przeznaczenie: teren zieleni
urządzonej – osiedlowej.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się zagospodarowanie jako ogólnodostępny teren zieleni;
2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 70%;
3) wskazuje się przebieg powiązań pieszych zgodnie z rysunkiem planu;
4) ustala się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zgodnie z § 8;
5) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 12000 m2;
6) ustala się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
a) zgodnie z § 10 z zastrzeżeniem lit. b),
b) ustala się minimalną powierzchnię dla działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału
nieruchomości: 12000 m².
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki
zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:
1) ustala się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych;
2) fragment terenu znajduje się w zasięgu rejonów występowania utrudnionych warunków
gruntowo-wodnych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej: ustala się obsługę od drogi 3.3.KD-Z, przy czym dopuszcza się
obsługę od tej drogi poprzez teren C8.KP.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu –zgodnie z § 14.

72
WYDZIAŁ PROJEKTÓW PLANÓW MIEJSCOWYCH PÓŁNOC
00- 024 W A RSZ A WA , Al. J e rozolimsk ie 44 p. V II; archite kt ura. um. warszawa . pl

BIURO ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części
Targówka Mieszkaniowego – część I
II WYŁOŻENIE 2022

§ 67. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem C11.KSw ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – teren parkingu wielopoziomowego;
2) uzupełniające – teren zabudowy usługowej, przy czym:
a) nakazuje się lokalizację usług co najmniej w parterach usługowych w miejscu oznaczonym
na rysunku planu,
b) powierzchnia tych usług nie może być większa niż 25% powierzchni całkowitej budynku,
c) zakazuje się lokalizacji usług ochrony zdrowia i pomocy społecznej, związanych ze stałym lub
całodobowym pobytem pacjentów,
d) zakazuje się lokalizacji stacji paliw oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000 m2;
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) nakazuje się kształtowanie zabudowy o wysokiej jakości rozwiązań plastycznych
i materiałowych, harmonijnie wpisującej się w przestrzeń osiedla mieszkaniowego,
w szczególności zastosowanie rozwiązań umożliwiających wprowadzenie roślinności na
elewacjach;
2) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
c) nadziemną – 2,0,
d) ogółem – 3,0;
3) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,5,
b) ogółem – 2,0;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
5) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 70%;
6) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 15 m;
7) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
8) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
9) nakazuje się zagospodarowanie dachów zielenią urządzoną na nie mniej niż 50% powierzchni;
10) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9 ust. 2;
11) ustala się realizację usług w parterach zgodnie z rysunkiem planu
12) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 3800 m2;
13) ustala się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
a) zgodnie z § 10 z zastrzeżeniem lit. b),
b) ustala się minimalną powierzchnię dla działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału
nieruchomości: 3800 m².
3. Zasady obsługi komunikacyjnej:
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1) ustala się obsługę od drogi wewnętrznej C3.KDW;
2) w przypadku realizacji usług ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie
z § 12 ust. 5.
4. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 68. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem C12.MW ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) uzupełniające – teren zabudowy usługowej, przy czym dopuszcza się lokalizację wyłącznie
w obiekcie usługowym wskazanym na rysunku planu.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,8,
b) ogółem – 2,1;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,5,
b) ogółem – 1,7;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 50%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 20%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 33 m, przy czym wysokość ta stanowi
jednocześnie maksymalną wysokość dla dominanty wysokościowej;
6) ustala się lokalizację dominant wysokościowych zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
8) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie, przy czym dopuszcza się zachowanie istniejącego
innego kąta nachylenia dachów;
9) ustala się kolorystykę obiektów – na powierzchniach tynkowanych obowiązuje stosowanie
koloru białego, tj. w odniesieniu do wzornika NCS barwy achromatycznej o odcieniach
posiadających nie więcej niż 10% domieszki czerni, przy czym dopuszcza się zróżnicowanie
kolorystyczne elementów wejść oraz oznaczeń adresu budynków;
10) ustala się strefy dojść do budynków wymagające szczególnego opracowania zgodnie
z rysunkiem planu;
11) wyznacza się przebieg powiązań pieszych zgodnie z rysunkiem planu;
12) dopuszcza się przebudowę obiektu dawnej hydroforni na obiekt usługowy;
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13) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) wyznacza się strefę zieleni zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowych
wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi wewnętrznej C3.KDW;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 69. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem C13.U ustala się przeznaczenie: teren zabudowy
usługowej.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 2,0,
b) ogółem – 2,5;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,2,
b) ogółem – 1,6;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 40%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 12 m;
6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
8) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9;
9) ustala się realizację usług w parterach zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi 12.KD-D;
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2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
4. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
5. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 70. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem C14.KP ustala się przeznaczenie: teren ciągu pieszego.
2. Wskaźniki i zasady zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) ustala się minimalną szerokość – 4 m;
2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 10%;
3) ustala się wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych zgodnie z § 8.
3. Zasady obsługi komunikacyjnej – ustala się obsługę od drogi 12.KD-D.
4. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
5. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 71. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem C15.MW/U ustala się przeznaczenie: teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterze lub zabudowy usługowej, przy czym:
1) zakazuje się lokalizacji usług powodujących poza miejscem prowadzonej działalności usługowej
przekroczenie standardów jakości środowiska w odniesieniu do funkcji mieszkaniowej oraz
w odniesieniu do usług ochrony zdrowia i pomocy społecznej, które to standardy obowiązują na
podstawie przepisów odrębnych;
2) zakazuje się lokalizacji usług ochrony zdrowia związanych ze stałym lub całodobowym pobytem
pacjentów;
3) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,6,
b) ogółem – 2,0;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,2,
b) ogółem – 1,6;
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3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 40%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 12 m;
6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie, przy czym dopuszcza się zachowanie istniejącego
innego kąta nachylenia dachów;
8) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9 ust. 2;
9) ustala się realizację usług w parterach zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 150 m2;
11) ustala się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
a) zgodnie z § 10 z zastrzeżeniem lit. b),
b) ustala się minimalną powierzchnię dla działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału
nieruchomości: 150 m².
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki
zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:
1) ustala się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych;
2) fragment terenu znajduje się w zasięgu rejonów występowania utrudnionych warunków
gruntowo-wodnych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi 12.KD-D lub ul. Radzymińskiej – drogi zlokalizowanej poza obszarem
planu przylegającej do granicy planu – poprzez jezdnię serwisową lub ul. Fantazyjną;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 72. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem C16.UKr ustala się przeznaczenie: teren zabudowy
usług kultu religijnego.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 0,5,
b) ogółem – 0,8;
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2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 0,2,
b) ogółem – 0,5;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 30%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 12 m;
6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
8) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9 ust. 2;
9) wyznacza się lokalizację akcentu przestrzennego zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się nawierzchnie wymagające szczególnego opracowania zgodnie z rysunkiem planu;
11) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 4200 m2;
12) ustala się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
a) zgodnie z § 10 z zastrzeżeniem lit. b),
b) ustala się minimalną powierzchnię dla działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału
nieruchomości: 4200 m².
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu: fragment
terenu znajduje się w zasięgu rejonu występowania utrudnionych warunków gruntowo-wodnych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi 12.KD-D;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 73. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem C17.U ustala się przeznaczenie: teren zabudowy
usługowej.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,5,
b) ogółem – 1,8;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 0,5,
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b) ogółem – 0,8;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 30%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 12 m;
6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
8) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9;
9) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 460 m2;
10) ustala się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
a) zgodnie z § 10 z zastrzeżeniem lit. b),
b) ustala się minimalną powierzchnię dla działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału
nieruchomości: 460 m².
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu: teren
znajduje się w zasięgu rejonu występowania utrudnionych warunków gruntowo-wodnych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od dróg: 3.3.KD-Z lub 12.KD-D;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 74. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem C18.U ustala się przeznaczenie: teren zabudowy
usługowej.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
c) nadziemną – 1,5,
d) ogółem – 1,8;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
c) nadziemną – 0,5,
d) ogółem – 0,8;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 30%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 12 m;
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6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
8) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9;
9) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu: teren
znajduje się w zasięgu rejonu występowania utrudnionych warunków gruntowo-wodnych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi 3.3.KD-Z lub ul. Radzymińskiej – drogi zlokalizowanej poza obszarem
planu przylegającej do granicy planu – poprzez jezdnię serwisową;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 75. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem C19.MW/U ustala się przeznaczenie: teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterze lub zabudowy usługowej, przy czym:
1) zakazuje się lokalizacji usług powodujących poza miejscem prowadzonej działalności usługowej
przekroczenie standardów jakości środowiska w odniesieniu do funkcji mieszkaniowej oraz
w odniesieniu do usług ochrony zdrowia i pomocy społecznej, które to standardy obowiązują na
podstawie przepisów odrębnych;
2) zakazuje się lokalizacji usług ochrony zdrowia związanych ze stałym lub całodobowym pobytem
pacjentów;
3) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,6,
b) ogółem – 2,0;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,2,
b) ogółem – 1,6;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 40%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 13 m;
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6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie, przy czym dopuszcza się zachowanie istniejącego
innego kąta nachylenia dachów;
8) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9 ust. 2;
9) ustala się realizację usług w parterach zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 150 m2;
11) ustala się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
a) zgodnie z § 10 z zastrzeżeniem lit. b),
b) ustala się minimalną powierzchnię dla działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału
nieruchomości: 150 m².
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki
zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:
1) ustala się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych;
2) fragment terenu znajduje się w zasięgu rejonów występowania utrudnionych warunków
gruntowo-wodnych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi 12.KD-D lub ul. Radzymińskiej – drogi zlokalizowanej poza obszarem
planu przylegającej do granicy planu – poprzez jezdnię serwisową lub ul. Fantazyjną;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 76. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D1.ZPp ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – teren zieleni urządzonej – park;
2) uzupełniające – teren zabudowy usługowej z zakresu: kultury lub gastronomii np.: kawiarnie,
cukiernie, przy czym ustala się ich lokalizację wyłącznie w obiekcie usługowym wskazanym na
rysunku planu.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się zagospodarowanie jako ogólnodostępny teren zieleni;
2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 75%;
3) wyznacza się lokalizację obiektu usługowego zgodnie z rysunkiem planu, przy czym ustala się:
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a) maksymalną wysokość zabudowy – 4 m,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
c) geometrię dachów – dachy płaskie,
d) kolorystykę obiektów zgodnie z § 9 ust. 2;
4) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 0,04,
b) ogółem – 0,08;
5) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 0,02,
b) ogółem – 0,04;
6) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 6%;
7) ustala się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zgodnie z § 8;
8) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 2790 m2;
9) ustala się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
a) zgodnie z § 10 z zastrzeżeniem lit. b),
b) ustala się minimalną powierzchnię dla działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału
nieruchomości: 2790 m².
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki
zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:
1) ustala się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych;
2) część terenu znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływań
dynamicznych podziemnych odcinków II linii metra;
3) fragment terenu znajduje się w zasięgu rejonu występowania utrudnionych warunków
gruntowo-wodnych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi wewnętrznej D2.1.KDW lub ciągu pieszo-jezdnego D2.2.KPJ;
2) w przypadku realizacji usług ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie
z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – zgodnie z § 14.
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§ 77. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D2.1.KDW ustala się przeznaczenie: teren drogi
wewnętrznej.
2. Wskaźniki i zasady zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) ustala się minimalną szerokość – 4 m;
2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20%;
3) dopuszcza się realizację ogólnodostępnych miejsc postojowych.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu: fragment
terenu znajduje się w zasięgu rejonu występowania utrudnionych warunków gruntowo-wodnych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej – ustala się obsługę od drogi 13.KD-D lub drogi wewnętrznej
D15.KDW lub ciągu pieszo-jezdnego D2.2.KPJ.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 78. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D2.2.KPJ ustala się przeznaczenie: teren ciągu pieszojezdnego.
2. Wskaźniki i zasady zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) ustala się minimalną szerokość – 4 m;
2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20%;
3) dopuszcza się realizację ogólnodostępnych miejsc postojowych;
4) ustala się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zgodnie z § 8.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki
zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:
1) wyznacza się rejon lokalizacji rzędu drzew zgodnie z rysunkiem planu;
2) część terenu znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływań
dynamicznych podziemnych odcinków II linii metra;
3) fragment terenu znajduje się w zasięgu rejonu występowania utrudnionych warunków
gruntowo-wodnych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej – ustala się obsługę od drogi 13.KD-D lub drogi wewnętrznej
D2.1.KDW.
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5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 79. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D3.MW ustala się przeznaczenie: teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,8,
b) ogółem – 2,0;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,5,
b) ogółem – 1,7;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 50%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 20%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 39 m, przy czym wysokość ta stanowi
jednocześnie maksymalną wysokość dla dominanty wysokościowej;
6) ustala się lokalizację dominanty wysokościowej zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
8) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
9) ustala się kolorystykę obiektów – na powierzchniach tynkowanych obowiązuje stosowanie
koloru białego, tj. w odniesieniu do wzornika NCS barwy achromatycznej o odcieniach
posiadających nie więcej niż 10% domieszki czerni, przy czym dopuszcza się zróżnicowanie
kolorystyczne elementów wejść oraz oznaczeń adresu budynków;
10) ustala się strefę dojścia do budynku wymagającą szczególnego opracowania zgodnie z
rysunkiem planu;
11) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 400 m2;
12) ustala się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
a) zgodnie z § 10 z zastrzeżeniem lit. b),
b) ustala się minimalną powierzchnię dla działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału
nieruchomości: 400 m².
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki
zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:
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1) wyznacza się strefę zieleni zgodnie z rysunkiem planu, dla której maksymalny udział
powierzchni utwardzonej nie może wynosić więcej niż 20% powierzchni strefy;
2) ustala się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowych
wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego;
3) część terenu znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływań
dynamicznych podziemnych odcinków II linii metra.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od ciągu pieszo-jezdnego D2.2.KPJ;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 80. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D4.U/KSw ustala się przeznaczenie podstawowe –
teren zabudowy usługowej lub parking wielopoziomowy z usługami w parterze, przy czym:
1) zakazuje się lokalizacji usług powodujących poza miejscem prowadzonej działalności usługowej
przekroczenie standardów jakości środowiska w odniesieniu do funkcji mieszkaniowej oraz
w odniesieniu do usług ochrony zdrowia i pomocy społecznej, które to standardy obowiązują na
podstawie przepisów odrębnych;
2) zakazuje się lokalizacji usług ochrony zdrowia związanych ze stałym lub całodobowym pobytem
pacjentów;
3) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) nakazuje się kształtowanie zabudowy o wysokiej jakości rozwiązań plastycznych
i materiałowych, harmonijnie wpisującej się w przestrzeń osiedla mieszkaniowego,
w szczególności zastosowanie rozwiązań umożliwiających wprowadzenie roślinności na
elewacjach;
2) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 2,7,
b) ogółem – 4,1;
3) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 2,0,
b) ogółem – 2,7;
85
WYDZIAŁ PROJEKTÓW PLANÓW MIEJSCOWYCH PÓŁNOC
00- 024 W A RSZ A WA , Al. J e rozolimsk ie 44 p. V II; archite kt ura. um. warszawa . pl

BIURO ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części
Targówka Mieszkaniowego – część I
II WYŁOŻENIE 2022

4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
5) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 70%;
6) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 15 m;
7) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
8) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
9) nakazuje się zagospodarowanie dachów zielenią urządzoną na nie mniej niż 50% powierzchni;
10) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9 ust. 2;
11) ustala się realizację usług w parterach zgodnie z rysunkiem planu
12) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi 13.KD-D lub ciągu pieszo-jezdnego D2.2.KPJ;
2) w przypadku realizacji usług ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12
ust. 5.
4. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
5. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 81. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D5.MW ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) dopuszczalne – teren zabudowy usługowej, przy czym dopuszcza się ich lokalizację wyłącznie
w obiekcie dawnej hydroforni w miejscu oznaczonym na rysunku planu jako obiekt usługowy.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,8,
b) ogółem – 2,1;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,5,
b) ogółem – 1,8;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 60%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 25%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 30 m, przy czym dla dominant wysokościowych
ustala się maksymalną wysokość – 40 m;
6) ustala się lokalizację dominant wysokościowych zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
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8) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
9) ustala się kolorystykę obiektów – na powierzchniach tynkowanych obowiązuje stosowanie
koloru białego, tj. w odniesieniu do wzornika NCS barwy achromatycznej o odcieniach
posiadających nie więcej niż 10% domieszki czerni, przy czym dopuszcza się zróżnicowanie
kolorystyczne elementów wejść oraz oznaczeń adresu budynków;
10) ustala się strefy dojść do budynków wymagające szczególnego opracowania zgodnie z
rysunkiem planu;
11) wyznacza się przebieg powiązania pieszego zgodnie z rysunkiem planu;
12) dopuszcza się przebudowę obiektu dawnej hydroforni na obiekt usługowy;
13) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki
zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:
1) wyznacza się strefę zieleni zgodnie z rysunkiem planu, dla której maksymalny udział
powierzchni utwardzonej nie może wynosić więcej niż 40% powierzchni strefy;
2) ustala się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowych
wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego;
3) fragment terenu znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływań
dynamicznych podziemnych odcinków II linii metra;
4) fragment terenu znajduje się w zasięgu rejonu występowania utrudnionych warunków
gruntowo-wodnych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi 13.KD-D lub drogi wewnętrznej D2.1.KDW lub ciągu pieszo-jezdnego
D2.2.KPJ;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 82. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D6.MW ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) dopuszczalne – teren zabudowy usługowej, przy czym dopuszcza się ich lokalizację wyłącznie
w obiekcie dawnej hydroforni w miejscu oznaczonym na rysunku planu jako obiekt usługowy.
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2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,8,
b) ogółem – 2,1;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,5,
b) ogółem – 1,8;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 60%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 25%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 30 m, przy czym dla dominanty wysokościowej
ustala się maksymalną wysokość – 40 m;
6) ustala się lokalizację dominanty wysokościowej zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
8) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
9) ustala się kolorystykę obiektów – na powierzchniach tynkowanych obowiązuje stosowanie
koloru białego, tj. w odniesieniu do wzornika NCS barwy achromatycznej o odcieniach
posiadających nie więcej niż 10% domieszki czerni, przy czym dopuszcza się zróżnicowanie
kolorystyczne elementów wejść oraz oznaczeń adresu budynków;
10) ustala się strefy dojść do budynków wymagające szczególnego opracowania zgodnie
z rysunkiem planu;
11) wyznacza się przebieg powiązań pieszych zgodnie z rysunkiem planu;
12) dopuszcza się przebudowę obiektu dawnej hydroforni na obiekt usługowy;
13) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki
zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:
1) wyznacza się istniejące drzewo o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych zgodnie
z rysunkiem planu;
2) wyznacza się strefę zieleni zgodnie z rysunkiem planu, dla której maksymalny udział
powierzchni utwardzonej nie może wynosić więcej niż 40% powierzchni strefy;
3) ustala się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowych
wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego;
4) fragment terenu znajduje się w zasięgu rejonu występowania utrudnionych warunków
gruntowo-wodnych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
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1) ustala się obsługę od drogi 13.KD-D lub drogi wewnętrznej D2.1.KDW;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 83. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D7.ZPo ustala się przeznaczenie: teren zieleni
urządzonej – osiedlowej.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się zagospodarowanie jako ogólnodostępny teren zieleni;
2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 70%;
3) ustala się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zgodnie z § 8;
4) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 1065 m2;
5) ustala się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
a) zgodnie z § 10 z zastrzeżeniem lit. b),
b) ustala się minimalną powierzchnię dla działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału
nieruchomości: 1065 m².
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się zapewnienie
standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku zgodnie z przepisami
odrębnymi, jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej: ustala się obsługę od dróg wewnętrznych: D2.1.KDW lub
D15.KDW.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – zgodnie z § 14.
§ 84. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D8.MW ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) uzupełniające – teren zabudowy usługowej, przy czym:
a) nakazuje się lokalizację usług wyłącznie w parterach usługowych w miejscu wyznaczonym na
rysunku planu,
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b) zakazuje się lokalizacji usług ochrony zdrowia związanych ze stałym lub całodobowym
pobytem pacjentów;
c) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,8,
b) ogółem – 2,4;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,5,
b) ogółem – 1,8;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 35%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 30 m, przy czym dla dominanty wysokościowej
ustala się maksymalną wysokość – 39 m;
6) ustala się lokalizację dominanty wysokościowej zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
8) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie, przy czym dopuszcza się zachowanie istniejącego
innego kąta nachylenia dachów;
9) ustala się kolorystykę obiektów – na powierzchniach tynkowanych obowiązuje stosowanie
koloru białego, tj. w odniesieniu do wzornika NCS barwy achromatycznej o odcieniach
posiadających nie więcej niż 10% domieszki czerni, przy czym dopuszcza się zróżnicowanie
kolorystyczne elementów wejść oraz oznaczeń adresu budynków;
10) ustala się realizację usług w parterach zgodnie z rysunkiem planu;
11) ustala się strefę dojścia do budynku wymagającą szczególnego opracowania zgodnie
z rysunkiem planu;
12) wyznacza się przebieg powiązań pieszych zgodnie z rysunkiem planu;
13) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki
zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:
1) wyznacza się strefę zieleni zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowych
wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego;
3) fragment terenu znajduje się w zasięgu rejonu występowania utrudnionych warunków
gruntowo-wodnych.
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4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od dróg: 13.KD-D lub 14.KD-D;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 85. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D9.ZPo ustala się przeznaczenie: teren zieleni
urządzonej – osiedlowej.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się zagospodarowanie jako ogólnodostępny teren zieleni;
2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 70%;
3) dopuszcza się urządzenie ogródków edukacyjno-społecznych oraz innych form umożliwiających
uprawę warzyw, owoców, ziół lub roślin ozdobnych;
4) ustala się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zgodnie z § 8;
5) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 3000 m2;
6) ustala się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
a) zgodnie z § 10 z zastrzeżeniem lit. b),
b) ustala się minimalną powierzchnię dla działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału
nieruchomości: 3000 m².
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki
zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:
1) ustala się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych;
2) fragment terenu znajduje się w zasięgu rejonu występowania utrudnionych warunków
gruntowo-wodnych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej – ustala się obsługę od drogi 13.KD-D lub drogi wewnętrznej
D10.KDW.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu –zgodnie z § 14.
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§ 86. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D10.KDW ustala się przeznaczenie: teren drogi
wewnętrznej.
2. Wskaźniki i zasady zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) ustala się minimalną szerokość – 9,5 m;
2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 5%;
3) dopuszcza się realizację ogólnodostępnych miejsc postojowych.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki
zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:
1) wyznacza się rejon lokalizacji rzędu drzew zgodnie z rysunkiem planu;
2) fragment terenu znajduje się w zasięgu rejonu występowania utrudnionych warunków
gruntowo-wodnych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej – ustala się obsługę od dróg: 13.KD-D lub 14.KD-D.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 87. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D11.KSw ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – teren parkingu wielopoziomowego;
2) uzupełniające – teren zabudowy usługowej, przy czym:
a) nakazuje się lokalizację usług co najmniej w parterach usługowych w miejscu oznaczonym
na rysunku planu,
b) powierzchnia tych usług nie może być większa niż 25% powierzchni całkowitej budynku,
c) zakazuje się lokalizacji usług ochrony zdrowia i pomocy społecznej, związanych ze stałym lub
całodobowym pobytem pacjentów,
d) zakazuje się lokalizacji stacji paliw oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000 m2.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) nakazuje się kształtowanie zabudowy o wysokiej jakości rozwiązań plastycznych
i materiałowych, harmonijnie wpisującej się w przestrzeń osiedla mieszkaniowego,
w szczególności zastosowanie rozwiązań umożliwiających wprowadzenie roślinności na
elewacjach;
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2) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,8,
b) ogółem – 3,0;
3) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,5,
b) ogółem – 2,1;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
5) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 60%;
6) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 12 m;
7) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
8) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
9) nakazuje się zagospodarowanie dachów zielenią urządzoną na nie mniej niż 50% powierzchni;
10) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9 ust. 2;
11) ustala się realizację usług w parterach zgodnie z rysunkiem planu
12) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 3650 m2;
13) ustala się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
a) zgodnie z § 10 z zastrzeżeniem lit. b),
b) ustala się minimalną powierzchnię dla działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału
nieruchomości: 3650 m².
3. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi 13.KD-D lub drogi wewnętrznej D10.KDW;
2) w przypadku realizacji usług ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12
ust. 5.
4. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
5. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 88. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D12.U ustala się przeznaczenie: teren zabudowy
usługowej.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,5,
b) ogółem – 2,0;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
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a) nadziemną – 1,0,
b) ogółem – 1,5;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 50%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 12 m;
6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
8) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9;
9) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi wewnętrznej D10.KDW;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
4. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
5. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 89. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D13.MW ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) uzupełniające – teren zabudowy usługowej, przy czym:
a) nakazuje się lokalizację usług wyłącznie w parterach usługowych w miejscu wyznaczonym na
rysunku planu,
b) zakazuje się lokalizacji usług ochrony zdrowia związanych ze stałym lub całodobowym
pobytem pacjentów;
c) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,5,
b) ogółem – 1,9;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,0,
b) ogółem – 1,4;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 40%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 10 m;
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6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie, przy czym dopuszcza się zachowanie istniejącego
innego kąta nachylenia dachów;
8) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9 ust. 2;
9) ustala się realizację usług w parterach zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się zapewnienie
standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku zgodnie z przepisami
odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi 13.KD-D lub ul. Handlowej – drogi zlokalizowanej poza obszarem
planu przylegającej do granicy planu;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 90. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D14.MW ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) uzupełniające – teren zabudowy usługowej, przy czym:
a) nakazuje się lokalizację usług wyłącznie w parterach usługowych w miejscu wyznaczonym na
rysunku planu,
b) zakazuje się lokalizacji usług ochrony zdrowia związanych ze stałym lub całodobowym
pobytem pacjentów;
c) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,8,
b) ogółem – 3,2;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,5,
b) ogółem – 2,2;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
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4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 40%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 28 m;
6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
8) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9 ust. 2;
9) ustala się realizację usług w parterach zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się zapewnienie
standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku zgodnie z przepisami
odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi 14.KD-D;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 91. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D15.KDW ustala się przeznaczenie: teren drogi
wewnętrznej.
2. Wskaźniki i zasady zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) ustala się minimalną szerokość – 5,0 m;
2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 5%;
3) dopuszcza się realizację ogólnodostępnych miejsc postojowych.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki
zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:
1) wyznacza się rejon lokalizacji rzędu drzew zgodnie z rysunkiem planu;
2) fragment terenu znajduje się w zasięgu rejonu występowania utrudnionych warunków
gruntowo-wodnych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej – ustala się obsługę od drogi 3.3.KD-Z lub dróg wewnętrznych:
D2.1.KDW lub D26.KDW lub od ul. Radzymińskiej – drogi zlokalizowanej poza obszarem planu
przylegającej do granicy planu – poprzez jezdnię serwisową.
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5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 92. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D16.MW ustala się przeznaczenie: teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,5,
b) ogółem – 1,7;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,2,
b) ogółem – 1,4;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 50%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 20%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 20 m;
6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
8) ustala się kolorystykę obiektów – na powierzchniach tynkowanych obowiązuje stosowanie
koloru białego, tj. w odniesieniu do wzornika NCS barwy achromatycznej o odcieniach
posiadających nie więcej niż 10% domieszki czerni, przy czym dopuszcza się zróżnicowanie
kolorystyczne elementów wejść oraz oznaczeń adresu budynków;
9) ustala się strefę dojścia do budynku wymagającą szczególnego opracowania zgodnie
z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) wyznacza się strefę zieleni zgodnie z rysunkiem planu, dla której maksymalny udział
powierzchni utwardzonej nie może wynosić więcej niż 20% powierzchni strefy;
2) ustala się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowych
wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego;
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi wewnętrznej D15.KDW;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
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5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 93. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D17.KSw ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – teren parkingu wielopoziomowego;
2) uzupełniające – teren zabudowy usługowej, przy czym:
a) nakazuje się lokalizację usług co najmniej w parterach usługowych w miejscu oznaczonym
na rysunku planu,
b) powierzchnia tych usług nie może być większa niż 25% powierzchni całkowitej budynku,
c) zakazuje się lokalizacji usług ochrony zdrowia i pomocy społecznej, związanych ze stałym lub
całodobowym pobytem pacjentów,
d) zakazuje się lokalizacji stacji paliw oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000 m2.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) nakazuje się kształtowanie zabudowy o wysokiej jakości rozwiązań plastycznych
i materiałowych, harmonijnie wpisującej się w przestrzeń osiedla mieszkaniowego,
w szczególności zastosowanie rozwiązań umożliwiających wprowadzenie roślinności na
elewacjach;
2) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 2,5,
b) ogółem – 5;
3) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,0,
b) ogółem – 3,0;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
5) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 70%;
6) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 9 m;
7) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
8) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
9) nakazuje się zagospodarowanie dachów zielenią urządzoną na nie mniej niż 50% powierzchni;
10) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9 ust. 2;
11) ustala się realizację usług w parterach zgodnie z rysunkiem planu;
12) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 2750 m2;
13) ustala się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
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a) zgodnie z § 10 z zastrzeżeniem lit. b),
b) ustala się minimalną powierzchnię dla działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału
nieruchomości: 2750 m².
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu: fragment
terenu znajduje się w zasięgu rejonu występowania utrudnionych warunków gruntowo-wodnych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi 3.3.KD-Z lub drogi wewnętrznej D15.KDW;
2) w przypadku realizacji usług ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie
z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 94. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D18.U ustala się przeznaczenie: teren zabudowy
usługowej.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 2,0,
b) ogółem – 2,5;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,0,
b) ogółem – 1,5;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 50%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 8 m;
6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
8) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9;
9) ustala się realizację usług w parterach zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu: fragment
terenu znajduje się w zasięgu rejonu występowania utrudnionych warunków gruntowo-wodnych.
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4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi wewnętrznej D15.KDW;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 95. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D19.MW ustala się przeznaczenie: teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,8,
b) ogółem – 2,2;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,5,
b) ogółem – 1,9;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 25%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 30 m, przy czym dla dominant wysokościowych
ustala się maksymalną wysokość – 36 m;
6) ustala się lokalizację dominant wysokościowych zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
8) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
9) ustala się kolorystykę obiektów – na powierzchniach tynkowanych obowiązuje stosowanie
koloru białego, tj. w odniesieniu do wzornika NCS barwy achromatycznej o odcieniach
posiadających nie więcej niż 10% domieszki czerni, przy czym dopuszcza się zróżnicowanie
kolorystyczne elementów wejść oraz oznaczeń adresu budynków;
10) ustala się strefy dojść do budynków wymagające szczególnego opracowania zgodnie
z rysunkiem planu;
11) wyznacza się przebieg powiązań pieszych zgodnie z rysunkiem planu;
12) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) wyznacza się strefę zieleni zgodnie z rysunkiem planu, dla której maksymalny udział
powierzchni utwardzonej nie może wynosić więcej niż 40% powierzchni strefy;
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2) ustala się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowych
wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi wewnętrznej D15.KDW;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 96. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D20.ZPo ustala się przeznaczenie: teren zieleni
urządzonej – osiedlowej.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się zagospodarowanie jako ogólnodostępny teren zieleni;
2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 70%;
3) wskazuje się przebieg powiązań pieszych zgodnie z rysunkiem planu;
4) ustala się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zgodnie z § 8;
5) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 8950 m2;
6) ustala się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
a) zgodnie z § 10 z zastrzeżeniem lit. b),
b) ustala się minimalną powierzchnię dla działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału
nieruchomości: 8950 m².
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki
zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:
1) ustala się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych;
2) fragment terenu znajduje się w zasięgu rejonów występowania utrudnionych warunków
gruntowo-wodnych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej – ustala się obsługę od drogi 13.KD-D lub dróg wewnętrznych:
D15.KDW lub D26.KDW – w tym poprzez tereny: D22.MW, D23.MW.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
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6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu –zgodnie z § 14.
§ 97. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D21.UO ustala się przeznaczenie: teren zabudowy
usług oświaty, w szczególności przedszkole lub placówki opiekuńczo-wychowawcze.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,0,
b) ogółem – 2,3;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 0,2,
b) ogółem – 0,5;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 30%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 12 m;
6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
8) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9;
9) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się zapewnienie
standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku zgodnie z przepisami
odrębnymi, jak dla zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi 13.KD-D lub drogi wewnętrznej D26.KDW;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
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§ 98. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D22.MW ustala się przeznaczenie: teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,8,
b) ogółem – 2,1;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,5,
b) ogółem – 1,7;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 25%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 38 m, przy czym wysokość ta stanowi
jednocześnie maksymalną wysokość dla dominanty wysokościowej;
6) ustala się lokalizację dominanty wysokościowej zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
8) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
9) ustala się kolorystykę obiektów – na powierzchniach tynkowanych obowiązuje stosowanie
koloru białego, tj. w odniesieniu do wzornika NCS barwy achromatycznej o odcieniach
posiadających nie więcej niż 10% domieszki czerni, przy czym dopuszcza się zróżnicowanie
kolorystyczne elementów wejść oraz oznaczeń adresu budynków;
10) ustala się strefę dojścia do budynku wymagającą szczególnego opracowania zgodnie z
rysunkiem planu;
11) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) wyznacza się strefę zieleni zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowych
wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego;
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi 13.KD-D poprzez teren D20.ZPo lub od drogi wewnętrznej D26.KDW;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5 pkt.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.

103
WYDZIAŁ PROJEKTÓW PLANÓW MIEJSCOWYCH PÓŁNOC
00- 024 W A RSZ A WA , Al. J e rozolimsk ie 44 p. V II; archite kt ura. um. warszawa . pl

BIURO ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części
Targówka Mieszkaniowego – część I
II WYŁOŻENIE 2022

6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 99. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D23.MW ustala się przeznaczenie: teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,8,
b) ogółem – 2,1;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,5,
b) ogółem – 1,7;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 40%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 25%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 38 m, przy czym wysokość ta stanowi
jednocześnie maksymalną wysokość dla dominanty wysokościowej;
6) ustala się lokalizację dominanty wysokościowej zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
8) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
9) ustala się kolorystykę obiektów – na powierzchniach tynkowanych obowiązuje stosowanie
koloru białego, tj. w odniesieniu do wzornika NCS barwy achromatycznej o odcieniach
posiadających nie więcej niż 10% domieszki czerni, przy czym dopuszcza się zróżnicowanie
kolorystyczne elementów wejść oraz oznaczeń adresu budynków;
10) ustala się strefę dojścia do budynku wymagającą szczególnego opracowania zgodnie
z rysunkiem planu;
11) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) wyznacza się strefę zieleni zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowych
wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi wewnętrznej D26.KDW;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
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5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 100. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D24.U ustala się przeznaczenie: teren zabudowy
usługowej.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,0,
b) ogółem – 1,6;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 0,5,
b) ogółem – 1,0;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 60%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 4 m;
6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
8) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9;
9) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od dróg wewnętrznych: D15.KDW lub D26.KDW;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
4. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
5. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 101. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D25.ZPo ustala się przeznaczenie: teren zieleni
urządzonej – osiedlowej.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się zagospodarowanie jako ogólnodostępny teren zieleni;
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2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 70%;
3) dopuszcza się urządzenie ogródków edukacyjno-społecznych oraz innych form umożliwiających
uprawę warzyw, owoców, ziół lub roślin ozdobnych;
4) ustala się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zgodnie z § 8;
5) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 790 m2;
6) ustala się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
a) zgodnie z § 10 z zastrzeżeniem lit. b),
b) ustala się minimalną powierzchnię dla działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału
nieruchomości: 790 m².
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się zapewnienie
standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku zgodnie z przepisami
odrębnymi, jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych;
4. Zasady obsługi komunikacyjnej – ustala się obsługę od drogi wewnętrznej D26.KDW.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – zgodnie z § 14.
§ 102. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D26.KDW ustala się przeznaczenie: teren drogi
wewnętrznej.
2. Wskaźniki i zasady zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) ustala się minimalną szerokość – 4,5 m;
2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 5%;
3) dopuszcza się realizację ogólnodostępnych miejsc postojowych.
3. Zasady obsługi komunikacyjnej – ustala się obsługę od drogi 14.KD-D lub drogi wewnętrznej
D15.KDW.
4. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
5. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
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§ 103. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D27.ZPo ustala się przeznaczenie: teren zieleni
urządzonej – osiedlowej.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się zagospodarowanie jako ogólnodostępny teren zieleni;
2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 70%;
3) dopuszcza się urządzenie ogródków edukacyjno-społecznych oraz innych form umożliwiających
uprawę warzyw, owoców, ziół lub roślin ozdobnych;
4) ustala się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zgodnie z § 8;
5) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 920 m2;
6) ustala się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
a) zgodnie z § 10 z zastrzeżeniem lit. b),
b) ustala się minimalną powierzchnię dla działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału
nieruchomości: 920 m².
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się zapewnienie
standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku zgodnie z przepisami
odrębnymi, jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej – ustala się obsługę od dróg wewnętrznych: D15.KDW lub
D26.KDW.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – zgodnie z § 14.
§ 104. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D28.MW ustala się przeznaczenie: teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,8,
b) ogółem – 2,1;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,5,
b) ogółem – 1,8;
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3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 40%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 20%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 39 m, przy czym wysokość ta stanowi
jednocześnie maksymalną wysokość dla dominanty wysokościowej;
6) ustala się lokalizację dominant wysokościowych zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
8) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
9) ustala się kolorystykę obiektów – na powierzchniach tynkowanych obowiązuje stosowanie
koloru białego, tj. w odniesieniu do wzornika NCS barwy achromatycznej o odcieniach
posiadających nie więcej niż 10% domieszki czerni, przy czym dopuszcza się zróżnicowanie
kolorystyczne elementów wejść oraz oznaczeń adresu budynków;
10) ustala się strefy dojść do budynków wymagające szczególnego opracowania zgodnie
z rysunkiem planu;
11) wyznacza się przebieg powiązania pieszego zgodnie z rysunkiem planu;
12) zakazuje się realizacji naziemnych stanowisk postojowych w grupach liczących więcej niż
10 stanowisk – większą liczbę stanowisk dopuszcza się w wyznaczonej na rysunku planu
strefie parkingów naziemnych;
13) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) wyznacza się strefę zieleni zgodnie z rysunkiem planu, dla której maksymalny udział
powierzchni utwardzonej nie może wynosić więcej niż 40% powierzchni strefy;
2) ustala się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowych
wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od dróg wewnętrznych: D15.KDW lub D26.KDW;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
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§ 105. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D29.U ustala się przeznaczenie: teren zabudowy
usługowej.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 0,3,
b) ogółem – 0,6;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 0,2,
b) ogółem – 0,4;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 30%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 4 m;
6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
8) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9;
9) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od dróg wewnętrznych: D15.KDW lub D26.KDW;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
4. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
5. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 106. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D30.U ustala się przeznaczenie: teren zabudowy
usługowej.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 0,6,
b) ogółem – 1,2;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 0,5,
b) ogółem – 1,0;
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3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 60%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 4 m;
6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
8) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9;
9) ustala się realizację usług w parterach zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu: fragment
terenu znajduje się w zasięgu rejonu występowania utrudnionych warunków gruntowo-wodnych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi wewnętrznej D15.KDW lub od ul. Radzymińskiej – drogi
zlokalizowanej poza obszarem planu przylegającej do granicy planu – poprzez jezdnię
serwisową;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 107. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D31.MW ustala się przeznaczenie: teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,5,
b) ogółem – 1,8;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,2,
b) ogółem – 1,5;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 60%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 25%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 30 m;
6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
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8) ustala się kolorystykę obiektów – na powierzchniach tynkowanych obowiązuje stosowanie
koloru białego, tj. w odniesieniu do wzornika NCS barwy achromatycznej o odcieniach
posiadających nie więcej niż 10% domieszki czerni, przy czym dopuszcza się zróżnicowanie
kolorystyczne elementów wejść oraz oznaczeń adresu budynków;
9) ustala się strefy dojść do budynków wymagające szczególnego opracowania zgodnie
z rysunkiem planu;
10) wyznacza się przebieg powiązań pieszych zgodnie z rysunkiem planu;
11) zakazuje się realizacji naziemnych stanowisk postojowych w grupach liczących więcej niż
10 stanowisk – większą liczbę stanowisk dopuszcza się w wyznaczonej na rysunku planu
strefie parkingów naziemnych;
12) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) wyznacza się istniejące drzewo o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych zgodnie
z rysunkiem planu;
2) wyznacza się strefę zieleni zgodnie z rysunkiem planu, dla której maksymalny udział
powierzchni utwardzonej nie może wynosić więcej niż 40% powierzchni strefy;
3) ustala się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowych
wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego;
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi 17.1.KD-D lub drogi wewnętrznej D15.KDW poprzez teren D36.ZPo;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 108. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D32.U ustala się przeznaczenie: teren zabudowy
usługowej.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,8,
b) ogółem – 2,8;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
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a) nadziemną – 1,2,
b) ogółem – 2,1;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 5%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 90%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 12 m;
6) ustala się obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
8) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
9) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9;
10) ustala się realizację usług w parterach zgodnie z rysunkiem planu;
11) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od ul. Radzymińskiej – drogi zlokalizowanej poza obszarem planu
przylegającej do granicy planu – poprzez jezdnię serwisową;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
4. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
5. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 109. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D33.MW ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) uzupełniające – teren zabudowy usługowej, przy czym:
a) nakazuje się lokalizację usług wyłącznie w parterach usługowych w miejscu wyznaczonym na
rysunku planu,
b) zakazuje się lokalizacji usług ochrony zdrowia związanych ze stałym lub całodobowym
pobytem pacjentów;
c) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
c) nadziemną – 3,4,
d) ogółem – 4,4;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
c) nadziemną – 1,0,
d) ogółem – 1,4;
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3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 25%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 70%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 18 m;
6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie, przy czym dopuszcza się zachowanie istniejącego
innego kąta nachylenia dachów;
8) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9 ust. 2;
9) ustala się realizację usług w parterach zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się zapewnienie
standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku zgodnie z przepisami
odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi 13.KD-D lub ul. Handlowej – drogi zlokalizowanej poza obszarem
planu przylegającej do granicy planu;
3) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 110. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D34.U ustala się przeznaczenie: teren zabudowy
usługowej.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,8,
b) ogółem – 2,8;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,5,
b) ogółem – 2,3;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 5%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 90%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 12 m;
6) ustala się obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
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7) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
8) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
9) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9;
10) ustala się realizację usług w parterach zgodnie z rysunkiem planu;
11) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 400 m2;
12) ustala się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
a) zgodnie z § 10 z zastrzeżeniem lit. b),
b) ustala się minimalną powierzchnię dla działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału
nieruchomości: 400 m².
3. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od ul. Radzymińskiej – drogi zlokalizowanej poza obszarem planu
przylegającej do granicy planu – poprzez jezdnię serwisową;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
4. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
5. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 111. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D35.MW ustala się przeznaczenie: teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,8,
b) ogółem – 2,3;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,5,
b) ogółem – 2,0;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 25%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 60%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 30 m, przy czym dla dominant wysokościowych
ustala się maksymalną wysokość 42 m;
6) ustala się lokalizację dominant wysokościowych zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
8) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;

114
WYDZIAŁ PROJEKTÓW PLANÓW MIEJSCOWYCH PÓŁNOC
00- 024 W A RSZ A WA , Al. J e rozolimsk ie 44 p. V II; archite kt ura. um. warszawa . pl

BIURO ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części
Targówka Mieszkaniowego – część I
II WYŁOŻENIE 2022

9) ustala się kolorystykę obiektów – na powierzchniach tynkowanych obowiązuje stosowanie
koloru białego, tj. w odniesieniu do wzornika NCS barwy achromatycznej o odcieniach
posiadających nie więcej niż 10% domieszki czerni, przy czym dopuszcza się zróżnicowanie
kolorystyczne elementów wejść oraz oznaczeń adresu budynków;
10) ustala się strefy dojść do budynków wymagające szczególnego opracowania zgodnie
z rysunkiem planu;
11) wyznacza się przebieg powiązań pieszych zgodnie z rysunkiem planu;
12) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) wyznacza się strefę zieleni zgodnie z rysunkiem planu, dla której maksymalny udział
powierzchni utwardzonej nie może wynosić więcej niż 40% powierzchni strefy;
2) ustala się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowych
wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi wewnętrznej D15.KDW;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 112. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D36.ZPo ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – teren zieleni urządzonej – osiedlowej;
2) dopuszczalne – teren zabudowy usługowej, przy czym dopuszcza się lokalizację wyłącznie
w obiekcie dawnej hydroforni w miejscu oznaczonym na rysunku planu jako obiekt usługowy.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się zagospodarowanie jako ogólnodostępny teren zieleni;
2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 70%;
3) wskazuje się przebieg powiązań pieszych zgodnie z rysunkiem planu;
4) dopuszcza się przebudowę lub rozbudowę istniejącego obiektu hydroforni na obiekt usługowy
zgodnie z rysunkiem planu, przy czym ustala się:
a) funkcję związaną z przeznaczeniem terenu z zakresu: kultury lub gastronomii np.: kawiarnie,
cukiernie,
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b) maksymalną wysokość zabudowy – 5 m,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
d) geometrię dachów – dachy płaskie,
e) kolorystykę obiektów zgodnie z § 9 ust. 2;
5) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 0,01,
b) ogółem – 0,02;
6) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 0,009,
b) ogółem – 0,018;
7) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 0,01%;
8) ustala się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zgodnie z § 8;
9) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się zapewnienie
standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku zgodnie z przepisami
odrębnymi, jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi 14.KD-D lub drogi wewnętrznej D15.KDW, w tym poprzez teren
D35.MW;
2) w przypadku realizacji usług ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie
z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – zgodnie z § 14.
§ 113. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D37.MW ustala się przeznaczenie: teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,8,
b) ogółem – 2,4;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,5,
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b) ogółem – 2,0;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 25%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 60%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 17 m;
6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
8) ustala się kolorystykę obiektów – na powierzchniach tynkowanych obowiązuje stosowanie
koloru białego, tj. w odniesieniu do wzornika NCS barwy achromatycznej o odcieniach
posiadających nie więcej niż 10% domieszki czerni, przy czym dopuszcza się zróżnicowanie
kolorystyczne elementów wejść oraz oznaczeń adresu budynków;
9) ustala się strefę dojścia do budynku wymagającą szczególnego opracowania zgodnie
z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się zapewnienie
standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku zgodnie z przepisami
odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od dróg: 14.KD-D lub 15.KD-D poprzez tereny: D38.MW/U, D36.ZPo;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 114. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D38.MW/U ustala się przeznaczenie: teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterze lub zabudowy usługowej, przy czym:
1) zakazuje się lokalizacji usług powodujących poza miejscem prowadzonej działalności usługowej
przekroczenie standardów jakości środowiska w odniesieniu do funkcji mieszkaniowej oraz
w odniesieniu do usług ochrony zdrowia i pomocy społecznej, które to standardy obowiązują na
podstawie przepisów odrębnych;
2) zakazuje się lokalizacji usług ochrony zdrowia związanych ze stałym lub całodobowym pobytem
pacjentów;
3) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
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1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 2,0,
b) ogółem – 2,7;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 0,8,
b) ogółem – 1,1;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 55%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 29 m;
6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
8) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9 ust. 2;
9) ustala się realizację usług w parterach zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się zapewnienie
standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku zgodnie z przepisami
odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi 15.KD-D;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 115. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D39.MW ustala się przeznaczenie: teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,8,
b) ogółem – 2,1;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,5,
b) ogółem – 1,8;
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3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 50%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 25%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 39 m, przy czym wysokość ta stanowi
jednocześnie maksymalną wysokość dla dominanty wysokościowej;
6) ustala się lokalizację dominant wysokościowych zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
8) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
9) ustala się kolorystykę obiektów – na powierzchniach tynkowanych obowiązuje stosowanie
koloru białego, tj. w odniesieniu do wzornika NCS barwy achromatycznej o odcieniach
posiadających nie więcej niż 10% domieszki czerni, przy czym dopuszcza się zróżnicowanie
kolorystyczne elementów wejść oraz oznaczeń adresu budynków;
10) ustala się strefy dojść do budynków wymagające szczególnego opracowania zgodnie
z rysunkiem planu;
11) wyznacza się przebieg powiązania pieszego zgodnie z rysunkiem planu;
12) zakazuje się realizacji naziemnych stanowisk postojowych w grupach liczących więcej niż
10 stanowisk – większą liczbę stanowisk dopuszcza się w wyznaczonej na rysunku planu
strefie parkingów naziemnych;
13) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) wyznacza się strefę zieleni zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowych
wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od dróg: 15.KD-D lub 17.1.KD-D;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 116. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D40.US ustala się przeznaczenie: teren sportu
i rekreacji.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 50%;
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2) nakazuje się realizację boisk sportowych lub innych urządzeń sportowych lub rekreacyjnych;
3) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 1470 m2;
4) ustala się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
a) zgodnie z § 10 z zastrzeżeniem lit. b),
b) ustala się minimalną powierzchnię dla działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału
nieruchomości: 1470 m².
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się zapewnienie
standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku zgodnie z przepisami
odrębnymi, jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych;
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od dróg: 15.KD-D lub 17.1.KD-D;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 117. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D41.MW ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) uzupełniające – teren zabudowy usługowej, przy czym:
a) nakazuje się lokalizację usług wyłącznie w parterach usługowych w miejscu wyznaczonym na
rysunku planu,
b) zakazuje się lokalizacji usług ochrony zdrowia związanych ze stałym lub całodobowym
pobytem pacjentów;
c) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,6,
b) ogółem – 2,0;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,5,
b) ogółem – 1,9;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 30%;
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5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 12 m;
6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie, przy czym dopuszcza się zachowanie istniejącego
innego kąta nachylenia dachów;
8) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9 ust. 2;
9) ustala się realizację usług w parterach zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się zapewnienie
standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku zgodnie z przepisami
odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi 16.KD-D;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 118. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D42.UZ ustala się przeznaczenie: teren zabudowy
usług zdrowia, przy czym zakazuje się lokalizacji usług związanych ze stałym lub całodobowym pobytem
pacjentów.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,2,
b) ogółem – 1,8;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 0,6,
b) ogółem – 0,9;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 60%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 8 m;
6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się geometrię dachów – dachy strome;
8) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9 ust. 2;
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9) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 2500 m2;
10) ustala się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
a) zgodnie z § 10 z zastrzeżeniem lit. b),
b) ustala się minimalną powierzchnię dla działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału
nieruchomości: 2500 m².
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wyznacza się strefę zieleni
zgodnie z rysunkiem planu, dla której maksymalny udział powierzchni utwardzonej nie może wynosić
więcej niż 40% powierzchni strefy.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od dróg: 15.KD-D lub 16.KD-D;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 119. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D43.MW ustala się przeznaczenie: teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,0,
b) ogółem – 1,4;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 0.9,
b) ogółem – 1,3;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 40%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 11 m;
6) ustala się obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
8) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie lub spadziste o maksymalnym kącie nachylenia
20˚;
9) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9 ust. 2;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
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3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się zapewnienie
standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku zgodnie z przepisami
odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od dróg: 15.KD-D lub 16.KD-D lub 17.1.KD-D;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 120. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D44.MW ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) uzupełniające – teren zabudowy usługowej, przy czym:
a) nakazuje się lokalizację usług wyłącznie w parterach usługowych w miejscu wyznaczonym na
rysunku planu,
b) zakazuje się lokalizacji usług ochrony zdrowia związanych ze stałym lub całodobowym
pobytem pacjentów;
c) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 2,5,
b) ogółem – 3,1;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,5,
b) ogółem – 1,9;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 40%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 15 m;
6) ustala się obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
8) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie, przy czym dopuszcza się zachowanie istniejącego
innego kąta nachylenia dachów;
9) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9 ust. 2;
10) ustala się realizację usług w parterach zgodnie z rysunkiem planu;
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11) wyznacza się przebieg powiązania pieszego zgodnie z rysunkiem planu;
12) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) wyznacza się strefę zieleni zgodnie z rysunkiem planu, dla której maksymalny udział
powierzchni utwardzonej nie może wynosić więcej niż 40% powierzchni strefy;
2) ustala się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowych
wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od dróg: 16.KD-D lub 17.1.KD-D lub ul. Radzymińskiej – drogi zlokalizowanej
poza obszarem planu przylegającej do granicy planu – poprzez jezdnię serwisową;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 121. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D45.MW ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) uzupełniające – teren zabudowy usługowej, przy czym:
a) nakazuje się lokalizację usług wyłącznie w parterach usługowych w miejscu wyznaczonym na
rysunku planu,
b) zakazuje się lokalizacji usług ochrony zdrowia związanych ze stałym lub całodobowym
pobytem pacjentów;
c) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,6,
b) ogółem – 2,0;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,3,
b) ogółem – 1,7;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 40%;
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5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 15 m;
6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie, przy czym dopuszcza się zachowanie istniejącego
innego kąta nachylenia dachów;
8) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9 ust. 2;
9) ustala się realizację usług w parterach zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się zapewnienie
standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku zgodnie z przepisami
odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi 16.KD-D;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 122. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D46.MW ustala się przeznaczenie: teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 0,9,
b) ogółem – 1,2;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 0,8,
b) ogółem – 1,1;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 40%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 20%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 15 m;
6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie, przy czym dopuszcza się zachowanie istniejącego
innego kąta nachylenia dachów;
8) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9 ust. 2;
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9) ustala się strefę dojścia do budynku wymagającą szczególnego opracowania zgodnie z
rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) wyznacza się strefę zieleni zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowych
wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego;
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od dróg: 16.KD-D lub 17.2.KD-D;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 123. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D47.MW ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) uzupełniające – teren zabudowy usługowej, przy czym:
a) nakazuje się lokalizację usług wyłącznie w parterach usługowych w miejscu wyznaczonym na
rysunku planu,
b) zakazuje się lokalizacji usług ochrony zdrowia związanych ze stałym lub całodobowym
pobytem pacjentów;
c) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,8,
b) ogółem – 2,8;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 1,5,
b) ogółem – 2,4;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 25%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 70%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 18 m;
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6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie, przy czym dopuszcza się zachowanie istniejącego
innego kąta nachylenia dachów;
8) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9 ust. 2;
9) ustala się realizację usług w parterach zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się zapewnienie
standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku zgodnie z przepisami
odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego;
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od dróg: 16.KD-D lub 17.2.KD-D;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
6. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 124. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem D48.U ustala się przeznaczenie: teren zabudowy
usługowej.
2. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 0,6,
b) ogółem – 0,9;
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy:
a) nadziemną – 0,3,
b) ogółem – 0,6;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 40%;
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 8 m;
6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się geometrię dachów – dachy płaskie;
8) ustala się kolorystykę obiektów zgodnie z § 9;
9) ustala się realizację usług w parterach zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 500 m2.
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3. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę od drogi 16.KD-D;
2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie z § 12 ust. 5.
4. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną – ustala się zgodnie z § 13.
5. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu – ustala się zgodnie z § 14.
§ 125. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 1.KD-Z ustala się przeznaczenie: teren drogi
publicznej klasy zbiorczej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) ustala się szerokość pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi: nie mniej niż
18,8 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się powiązania poprzez skrzyżowania z: 10.KD-D, 6.KD-L, 3.1.KD-Z oraz z ul. Niwa – drogą
zlokalizowaną poza obszarem planu przylegającą do granicy planu,
3) wskazuje się powiązania poprzez skrzyżowania poza obszarem planu z ulicami: św. Wincentego
oraz Nowo-Trocką – drogami zlokalizowanymi poza obszarem planu przylegającymi do granicy
planu;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 10%.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) wyznacza się rejony lokalizacji rzędów drzew zgodnie z rysunkiem planu;
2) wyznacza się strefę zieleni zgodnie z rysunkiem planu, dla której maksymalny udział
powierzchni utwardzonej nie może wynosić więcej niż 40% powierzchni strefy.
§ 126. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 2.KD-Z ustala się przeznaczenie: teren drogi
publicznej klasy zbiorczej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) ustala się szerokość pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi: nie mniej niż
50,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się powiązania poprzez skrzyżowania z: 3.2.KD-Z, 3.3.KD-Z;
3) wskazuje się powiązania poprzez skrzyżowania poza obszarem planu z ulicami: Handlową oraz
Nowo-Trocką – drogami zlokalizowanymi poza obszarem planu przylegającymi do granicy planu
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 15%;
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5) wyznacza się nawierzchnię wymagającą szczególnego opracowania zgodnie z rysunkiem planu.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki
zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:
1) wyznacza się rejony lokalizacji rzędów drzew zgodnie z rysunkiem planu;
2) wyznacza się strefy zieleni zgodnie z rysunkiem planu, dla których maksymalny udział
powierzchni utwardzonej nie może wynosić więcej niż 50% powierzchni strefy;
3) ustala się zgodnie z rysunkiem planu zasięg korytarza linii metra;
4) teren znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływań
dynamicznych podziemnych odcinków II linii metra;
5) fragment terenu znajduje się w zasięgu rejonu występowania utrudnionych warunków
gruntowo-wodnych.
§ 127. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 3.1.KD-Z ustala się przeznaczenie: teren drogi
publicznej klasy zbiorczej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) ustala się szerokość pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi: nie mniej niż
27,3 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się powiązania poprzez skrzyżowanie z 3.2.KD-Z;
3) powiązania z 1.KD-Z zgodnie z ustaleniami dla tego terenu;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
5) wyznacza się nawierzchnię wymagającą szczególnego opracowania zgodnie z rysunkiem planu.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki
zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:
1) wyznacza się rejony lokalizacji rzędów drzew zgodnie z rysunkiem planu;
2) wyznacza się strefę zieleni zgodnie z rysunkiem planu, dla której maksymalny udział
powierzchni utwardzonej nie może wynosić więcej niż 40% powierzchni strefy;
3) fragment terenu znajduje się w zasięgu rejonu występowania utrudnionych warunków
gruntowo-wodnych.
§ 128. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 3.2.KD-Z ustala się przeznaczenie: teren drogi
publicznej klasy zbiorczej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
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1) ustala się szerokość pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi: nie mniej niż
23,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się powiązania poprzez skrzyżowanie z 11.KD-D;
3) ustala się, że tereny 3.2.KD-Z, 7.KD-L stanowią ciąg drogowy;
4) ustala się powiązania z 2.KD-Z i 3.1.KD-Z zgodnie z ustaleniami dla tych terenów;
5) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 5%;
6) wyznacza się nawierzchnię wymagającą szczególnego opracowania zgodnie z rysunkiem planu.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki
zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:
1) wyznacza się rejony lokalizacji rzędów drzew zgodnie z rysunkiem planu;
2) część terenu znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływań
dynamicznych podziemnych odcinków II linii metra.
§ 129. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 3.3.KD-Z ustala się przeznaczenie: teren drogi
publicznej klasy zbiorczej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) ustala się szerokość pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi: nie mniej niż
30,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się powiązania poprzez skrzyżowanie z 12.KD-D;
3) ustala się powiązania z 2.KD-Z zgodnie z ustaleniami dla tego terenu;
4) wskazuje się powiązania poprzez skrzyżowanie poza obszarem planu z ul. Radzymińską – drogą
zlokalizowaną poza obszarem planu przylegającą do granicy planu;
5) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 10%;
6) wyznacza się nawierzchnię wymagającą szczególnego opracowania zgodnie z rysunkiem planu.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki
zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:
1) wyznacza się rejony lokalizacji rzędów drzew zgodnie z rysunkiem planu;
2) część terenu znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływań
dynamicznych podziemnych odcinków II linii metra;
3) fragment terenu znajduje się w zasięgu rejonu występowania utrudnionych warunków
gruntowo-wodnych.
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§ 130. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 4.KD-Z ustala się przeznaczenie: teren drogi
publicznej klasy zbiorczej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) ustala się szerokość pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi: nie mniej niż
37,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się powiązania poprzez skrzyżowanie z 8.KD-L;
3) wskazuje się powiązania poprzez skrzyżowanie poza obszarem planu z ulicami: św. Wincentego
oraz Handlową – drogami zlokalizowanymi poza obszarem planu przylegającymi do granicy
planu;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 10%.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wyznacza się rejony lokalizacji
rzędów drzew zgodnie z rysunkiem planu.
§ 131. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 5.KD-Z ustala się przeznaczenie: teren drogi
publicznej klasy zbiorczej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) ustala się szerokość pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi: nie mniej niż
36,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się powiązania poprzez skrzyżowanie z 17.2.KD-D;
3) wskazuje się powiązania poprzez skrzyżowania poza obszarem planu z ulicami: Radzymińską
oraz Handlową – drogami zlokalizowanymi poza obszarem planu przylegającymi do granicy
planu;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 15%.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wyznacza się rejony lokalizacji
rzędów drzew zgodnie z rysunkiem planu.
§ 132. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 6.KD-L ustala się przeznaczenie: teren drogi
publicznej klasy lokalnej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) ustala się szerokość pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi: nie mniej niż
16,8 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;

131
WYDZIAŁ PROJEKTÓW PLANÓW MIEJSCOWYCH PÓŁNOC
00- 024 W A RSZ A WA , Al. J e rozolimsk ie 44 p. V II; archite kt ura. um. warszawa . pl

BIURO ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części
Targówka Mieszkaniowego – część I
II WYŁOŻENIE 2022

2) ustala się powiązania poprzez skrzyżowanie z 7.KD-L
3) ustala się powiązania z 1.KD-Z zgodnie z ustaleniami dla tego terenu;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 10%.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wyznacza się rejony lokalizacji
rzędów drzew zgodnie z rysunkiem planu;
§ 133. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 7.KD-L ustala się przeznaczenie: teren drogi
publicznej klasy lokalnej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) ustala się szerokość pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi: nie mniej niż
21,4 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się powiązania poprzez skrzyżowania z: 8.KD-L, 10.KD-D oraz z ul. Lusińską – drogą poza
obszarem planu;
3) ustala się powiązania z: 3.2.KD-Z, 6.KD-L zgodnie z ustaleniami dla tych terenów;
4) wskazuje się powiązania poprzez skrzyżowanie poza obszarem planu z ul. św. Wincentego –
drogą zlokalizowaną poza obszarem planu przylegającą do granicy planu;
5) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 10%;
6) wyznacza się nawierzchnię wymagającą szczególnego opracowania zgodnie z rysunkiem planu.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wyznacza się rejony lokalizacji
rzędów drzew zgodnie z rysunkiem planu.
§ 134. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 8.KD-L ustala się przeznaczenie: teren drogi
publicznej klasy lokalnej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) ustala się szerokość pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi: nie mniej niż
13,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się powiązania z 4.KD-Z i 7.KD-L zgodnie z ustaleniami dla tych terenów;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 5%.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki
zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:
1) wyznacza się rejony lokalizacji rzędów drzew zgodnie z rysunkiem planu;
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2) wyznacza się strefę zieleni zgodnie z rysunkiem planu, dla której maksymalny udział
powierzchni utwardzonej nie może wynosić więcej niż 10% powierzchni strefy;
3) fragment terenu znajduje się w zasięgu rejonu występowania utrudnionych warunków
gruntowo-wodnych.
§ 135. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 9.KD-L ustala się przeznaczenie: teren drogi
publicznej klasy lokalnej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) ustala się szerokość pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi: nie mniej niż
20,1 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się powiązania poprzez skrzyżowania z 11.KD-D;
3) wskazuje się powiązania poprzez skrzyżowanie poza obszarem planu z ul. Handlową – drogą
zlokalizowaną poza obszarem planu przylegającą do granicy planu;
4) wskazuje się, że droga 9.KD-L wraz z ul. Lusińską, drogą zlokalizowaną poza obszarem planu,
stanowią ciąg drogowy;
5) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 20%.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) wyznacza się rejony lokalizacji rzędów drzew zgodnie z rysunkiem planu;
2) wskazuje się na rysunku planu obszar ujęty w gminnej ewidencji zabytków: układ ulicy
Lusińskiej – historyczna nawierzchnia, dla którego obowiązuje ochrona zgodnie z § 7 ust. 4.
§ 136. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 10.KD-D ustala się przeznaczenie: teren drogi
publicznej klasy dojazdowej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) ustala się szerokość pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi: nie mniej niż
10,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się powiązania z 1.KD-Z i 7.KD-L zgodnie z ustaleniami dla tych terenów;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 1%.
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§ 137. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 11.KD-D ustala się przeznaczenie: teren drogi
publicznej klasy dojazdowej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) ustala się szerokość pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi: nie mniej niż
8,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się powiązania z 9.KD-L i 3.2.KD-Z zgodnie z ustaleniami dla tych terenów;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 20%.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wyznacza się rejony lokalizacji
rzędów drzew zgodnie z rysunkiem planu.
§ 138. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 12.KD-D ustala się przeznaczenie: teren drogi
publicznej klasy dojazdowej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) ustala się szerokość pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi: nie mniej niż
9,5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się powiązania z 3.3.KD-Z zgodnie z ustaleniami dla tego terenu;
3) ustala się zakończenie drogi placem do zawracania;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 10%.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki
zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:
1) wyznacza się rejon lokalizacji rzędu drzew zgodnie z rysunkiem planu;
2) fragment terenu znajduje się w zasięgu rejonu występowania utrudnionych warunków
gruntowo-wodnych.
§ 139. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 13.KD-D ustala się przeznaczenie: teren drogi
publicznej klasy dojazdowej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) ustala się szerokość pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi: nie mniej niż
10,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się powiązania poprzez skrzyżowanie z 14.KD-D;
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3) wskazuje się powiązania poprzez skrzyżowanie poza obszarem planu z ul. Handlową – drogą
zlokalizowaną poza obszarem planu przylegającą do granicy planu;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 5%.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki
zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:
1) wyznacza się rejony lokalizacji rzędów drzew zgodnie z rysunkiem planu;
2) fragment terenu znajduje się w zasięgu rejonu występowania utrudnionych warunków
gruntowo-wodnych.
§ 140. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 14.KD-D ustala się przeznaczenie: teren drogi
publicznej klasy dojazdowej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) ustala się szerokość pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi: nie mniej niż
15,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się powiązania z 13.KD-D zgodnie z ustaleniami dla tego terenu;
3) wskazuje się powiązania poprzez skrzyżowanie poza obszarem planu z ul. Handlową – drogą
zlokalizowaną poza obszarem planu przylegającą do granicy planu;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 10%.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wyznacza się rejony lokalizacji
rzędów drzew zgodnie z rysunkiem planu.
§ 141. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 15.KD-D ustala się przeznaczenie: teren drogi
publicznej klasy dojazdowej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) ustala się szerokość pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi: nie mniej niż
10,1 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się powiązania poprzez skrzyżowanie z 17.1.KD-D;
3) ustala się zakończenie drogi placem do zawracania;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 5%.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wyznacza się rejon lokalizacji
rzędu drzew zgodnie z rysunkiem planu.
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§ 142. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 16.KD-D ustala się przeznaczenie: teren drogi
publicznej klasy dojazdowej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) ustala się szerokość pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi: nie mniej niż
15,4 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się powiązania poprzez skrzyżowania z: 17.1.KD-D, 17.2.KD-D;
3) ustala się powiązania z 15.KD-D zgodnie z ustaleniami dla tego terenu;
4) ustala się zakończenie drogi placem do zawracania w rejonie ul. Handlowej
5) wskazuje się powiązania poprzez skrzyżowanie poza obszarem planu z jezdnią serwisową
ul. Radzymińskiej – drogi zlokalizowanej poza obszarem planu przylegającej do granicy planu;
6) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 15%.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wyznacza się rejony lokalizacji
rzędów drzew zgodnie z rysunkiem planu.
§ 143. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 17.1.KD-D ustala się przeznaczenie: teren drogi
publicznej klasy dojazdowej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) ustala się szerokość pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi: nie mniej niż
9,2 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się powiązania z 15.KD-D i 16.KD-D zgodnie z ustaleniami dla tych terenów;
3) wskazuje się powiązania poprzez skrzyżowanie poza obszarem planu z jezdnią serwisową
ul. Radzymińskiej – drogi zlokalizowanej poza obszarem planu przylegającej do granicy planu;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 10%.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wyznacza się rejony lokalizacji
rzędów drzew zgodnie z rysunkiem planu.
§ 144. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 17.2.KD-D ustala się przeznaczenie: teren drogi
publicznej klasy dojazdowej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) ustala się szerokość pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi: nie mniej niż
12,8 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
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2) ustala się powiązania z 5.KD-Z i 16.KD-D zgodnie z ustaleniami dla tych terenów;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 15%.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wyznacza się rejon lokalizacji
rzędu drzew zgodnie z rysunkiem planu.
§ 145. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 18.KD-D ustala się przeznaczenie: teren drogi
publicznej klasy dojazdowej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) ustala się przebieg południowej granicy pasa drogowego wyznaczonego linią rozgraniczająca,
zgodnie z rysunkiem planu;
2) wskazuje się, że droga 18.KD-D wraz z ul. Niwa – drogą zlokalizowaną poza obszarem planu
przylegającą do granicy planu – stanowią ciąg drogowy;
3) wskazuje się powiązania poprzez skrzyżowanie poza obszarem planu z ul. św. Wincentego –
drogą zlokalizowaną poza obszarem planu przylegającą do granicy planu;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 1%.
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BIURO ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części
Targówka Mieszkaniowego – część I
II WYŁOŻENIE 2022

Rozdział 3
Przepisy końcowe
§ 146. Na obszarze objętym planem traci moc Uchwała Nr XXIX/1014/2017 z dnia 19 stycznia 2017
r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości przy ul. Korzona 2
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r., poz. 928) oraz Uchwała Nr XXIX/1015/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości przy ul.
Gościeradowskiej 18/20 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r., poz. 927).
§ 147. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.
§ 148. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz
podlega opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy.
§ 149. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca/y Rady
Miasta Stołecznego Warszawy
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