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1. KONCEPCJA PLANU
1.1. Główne założenia koncepcji planu

Rys. 1 Główne założenia koncepcji planu
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Na potrzeby koncepcji planu przyjęto następujące główne założenia projektowe:
a) podstawowa zasada:
przyjęto zachowanie, ochronę i rewaloryzację najbardziej wartościowych miejsc obszaru,
zasada ta dotyczy w szczególności istniejących terenów: zieleni parkowej położonych
w centralnej części obszaru, w tym Skweru im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha”,
infrastruktury społecznej, obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków oraz terenów
zabudowy osiedlowej z lat 70. XX w., tworzą one czytelną strukturę przestrzenną obszaru,
dlatego założono kontynuację tych funkcji oraz sposobu ich zagospodarowania;
b) obszary możliwych przekształceń:
wskazano miejsca, które wymagają podniesienia jakości zagospodarowania, do nich
zaliczono istniejącą zabudowę jednorodzinną oraz współczesną zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną, założono integrację z obszarem poprzez wzmocnienie powiązań
przestrzennych i funkcjonalnych, w szczególności w zakresie ukształtowania ciągów
pieszych, zielonych lub wprowadzenia programu usługowego;
c) obszary wymagające ukształtowania:
wskazano miejsca, które obniżają jakość przestrzeni, są to głównie istniejące place
parkingowe w rejonie ul. Remiszewskiej, Ossowskiego, Barkocińskiej i Kołowej, tereny
niezagospodarowane oraz teren klubu sportowego, przyjęto możliwość znaczących
przekształceń zarówno w zakresie funkcji jak i sposobu zagospodarowania, w tym
powstanie nowych obiektów kubaturowych;
d) elementy krystalizujące strukturę funkcjonalno-przestrzenną:
wskazano strefy funkcjonalne, poprowadzone w oparciu o istniejące obiekty i obszary, które
kształtują powiązania z terenami przyległymi, a także wzmacniają i kontynuują istniejące
ciągi funkcjonalne, wyróżniono strefę o przewadze funkcji publicznych wzdłuż ulic Kołowej
i Remiszewskiej, strefę o przewadze funkcji komercyjnych wzdłuż ulic Ossowskiego
i Barkocińskiej oraz strefę o przewadze funkcji rekreacyjnych i wypoczynkowych wzdłuż
wschodniej części parku, wskazano również ważniejsze przestrzenie publiczne ulic
Handlowej, Myszkowskiej, Barkocińskiej, Ossowskiego oraz Kołowej, Witebskiej
i Stojanowskiej i Remiszewskiej, a także rejony węzłowe na przecięciu ważniejszych ciągów
i stref wymagające szczególnej aranżacji;
e) elementy kompozycji:
wskazano oś kompozycyjną, dominanty przestrzenne, które warte są wyeksponowania
ponieważ podkreślają i akcentują charakterystyczne miejsca obszaru.
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1.2. Ogólne zasady wariantowania
Oba warianty koncepcji są zbliżone w zakresie generalnych dyspozycji funkcjonalnoprzestrzennych. Różni je odmienna propozycja odnośnie terenów niezabudowanych,
w szczególności istniejących placów parkingowych w rejonie ulic Remiszewskiej,
Ossowskiego, Barkocińskiej oraz terenów położonych po północnej stronie ul. Olgierda.
Rys.2 Ogólne zasady wariantowania
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obszaru
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usługami
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i nowoprojektowany budynek domu kultury

- ukształtowanie „dłuższej” osi kompozycyjnej
przebiegającej przez teren parku oraz
równolegle do ul. Remiszewskiej, w oparciu o
istniejący
budynek
teatru
Rampa
i nowoprojektowany budynek mieszkaniowy

- rozwiązanie niedoboru miejsc postojowych w
osiedlu
poprzez
lokalizację
parkingów
wielopoziomowych na terenach istniejących
placów parkingowych

- rozwiązanie niedoboru miejsc postojowych
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Rys. 3 Rysunek koncepcji planu – fragment obejmujący część północno-wschodnią w rejonie
ul. Remiszewskiej
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Rys. 4 Rysunek koncepcji planu – fragment obejmujący część południowo-zachodnią w rejonie ulic
Ossowskiego i Olgierda
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1.3. Kształtowanie przestrzeni publicznych i kompozycji przestrzennej
Obszar posiada dość skrystalizowany układ przestrzeni publicznych. Najbardziej
charakterystycznym i czytelnym elementem jest wewnętrzna obwodnica – ciąg ulic:
Handlowej, Myszkowskiej, Barkocińskiej i Ossowskiego, którą wyróżniono poprzez nadanie
jej rangi głównej przestrzeni reprezentacyjnej całego osiedla. Jako lokalne przestrzenie
o charakterze reprezentacyjnym wskazano dwa ciągi ulic: Remiszewskiej-Stojanowskiej
w części wschodniej obszaru oraz Kołowej-Witebskiej – w części zachodniej, które kierują
mieszkańców do wnętrza osiedla, w szczególności do centralnie położonego parku. W obu
wariantach wskazano konieczność ich atrakcyjnego ukształtowania poprzez użycie
komponowanych form zieleni towarzyszącej – w szczególności szpalerów drzew, szczególną
kompozycję wzoru i kolorystyki posadzki, zastosowanie jednorodnych obiektów małej
architektury, oświetlenia, mebli miejskich, z wykluczeniem lokalizacji reklam. Wskazano
także przestrzenie publiczne w rejonie parku na przedpolu teatru Rampa oraz w południowej
części w rejonie stacji metra, które również wymagają szczególnej aranżacji, ponieważ
stanowią miejsca koncentracji oraz przestrzeń integracji społeczne w skali całego osiedla.
W obu wariantach koncepcji zachowano nieregularny układ przestrzeni o charakterze
sąsiedzkim, którymi są ciągi pieszo-jezdne oraz piesze.
Kompozycję przestrzenną obszaru ukształtowano głównie w oparciu o istniejące elementy tj.:
oś kompozycyjną przebiegającą w centralnej części parku, przy czym wariantowano jej
przebieg w kierunku wschodnim, istniejące i projektowane dominanty architektoniczne, oraz
akcenty przestrzenne podkreślające miejsca szczególne osiedla.
Rys. 5 Kształtowanie przestrzeni publicznych i kompozycji przestrzennej
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WARIANT II

przestrzenie publiczne
- jako główną przestrzeń reprezentacyjną wskazano wewnętrzną obwodnicę – ciąg ulic Handlowej,
Myszkowskiej, Barkocińskiej, Ossowskiego,
- jako lokalną przestrzeń reprezentacyjną wprowadzająca do wnętrza osiedla i terenu parku wskazano
ciąg ulic Kołowej i Witebskiej w części zachodniej oraz ciąg ulic Stojanowskiej i Remiszewskiej we
wschodniej części obszaru,
- jako przestrzeń publiczną wymagającą szczególnej aranżacji wskazano centralną część parku na
przedpolu teatru Rampa oraz południową część parku w rejonie projektowanej stacji metra,
- jako przestrzeń sąsiedzką wskazano tereny ciągów pieszych oraz pieszo-jezdnych, stanowiące
powiązania wewnątrzosiedlowe,
- wyznaczono strefy dojść do budynków wymagające szczególnej aranżacji, w szczególności poprzez
wysoką jakość kompozycji i urządzenia nawierzchni, zieleni towarzyszącej, elementów wejść do
budynków (wiaty wejściowe, murki oporowe, schody, pochylnie, oświetlenia), obiektów małej
architektury oraz atrakcyjną identyfikację wizualną numerów adresowych poszczególnych budynków;
kompozycja przestrzenna
- wskazano oś kompozycyjną poprowadzoną przez - wskazano
przedłużoną
oś
kompozycyjną
teren zieleni parkowej, pomiędzy teatrem Rampa a
poprowadzoną przez tereny zieleni parkowej oraz
nowoprojektowanym obiektem kultury położonym w
nowoprojektowane tereny mieszkaniowo-usługowe,
sąsiedztwie parku przy ul. Remiszewskiej,
pomiędzy teatrem Rampa a nowoprojektowanym
obiektem mieszkalnym położonym w przy
skrzyżowaniu ulic Remiszewskiej i Goławickiej,
- wyznaczono istniejące dominanty architektoniczne, którymi są: budynek teatru Rampa zlokalizowany po
zachodniej stronie parku,
- wyznaczono
projektowaną
dominantę - wyznaczono
projektowaną
dominantę
architektoniczną na terenie usług kultury, która
architektoniczną
na
terenie
zabudowy
stanowi atrakcyjne zamknięcie osi kompozycyjnej
mieszkaniowej,
która
stanowi
atrakcyjne
w bliskim sąsiedztwie terenów zieleni,
zamknięcie osi kompozycyjnej oraz ciągu – pasażu
pieszego poprowadzonego równolegle do ul.
Remiszewskiej,
- wyznaczono akcent przestrzenny w miejscu istniejącej fontanny – podkreśla oś kompozycyjną,
- wyznaczono akcent przestrzenny w północnej części parku – akcentuje istniejący układ kompozycyjny
parku, może stanowić miejsce lokalizacji postumentu upamiętniającego patrona skweru Stefana
Wiecheckiego „Wiecha”,
- wyznaczono akcent przestrzenny w rejonie skweru przy ul. Goławickiej – podkreśla przebieg ciągu
pieszego łączącego wschodnią część osiedla z ul. Gorzykowską,
- wyznaczono dodatkowe akcenty przestrzenne
w obrębie
wewnętrznego
placu
wiążące
przestrzennie oś ul. Gorzykowskiej z osią
kompozycyjną,
- wyznaczono lokalizację akcentów wysokościowych, które wskazują miejsca usytuowania zabudowy
wyższej niż 40 m, zachowując w ten sposób istniejący układ przestrzenny centralnej części osiedla,
- wyznaczono nieprzekraczalne oraz obowiązujące linie zabudowy,
- wprowadzono nieprzekraczalne linie zabudowy w - wprowadzono uproszczone w stosunku do
odległości 1,5 m od istniejących budynków osiedla
istniejących budynków osiedla z lat 70.XX w.
z lat 70.XX w, umożliwiając ich modernizację,
nieprzekraczalne linie zabudowy, umożliwiające
- wyznaczono linie zabudowy dla zwyżek, które
powstanie nowej zabudowy, z zachowaniem
wskazują miejsca usytuowania zabudowy wyższej
swobodnego
rozmieszczenia
poszczególnych
niż 30 m, zachowując istniejący układ przestrzenny
obiektów.
centralnej części osiedla,
- zachowano
swobodne
rozmieszczenie
poszczególnych budynków oraz oryginalną zasadę
użycia kolorów tej części osiedla tj. 10% ogólnej
powierzchni elewacji jako pionowe pasy w górnej
części budynków w kolorze białym nałożone na tło
w kolorze kremowym.
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1.4. Kształtowanie terenów mieszkaniowych
Cechą charakterystyczną obszaru jest występowanie różnorodnej zabudowy mieszkaniowej,
która stanowi przykłady różnych sposobów kształtowania środowiska mieszkaniowego.
W obu wariantach koncepcji zachowano i podkreślono tę różnorodność.
W koncepcji wyznaczono tereny o funkcjach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz
jednorodzinnej, przy czym zachowano dominujący udział terenów wielorodzinnych, które
położone są zarówno w części wschodniej jak i zachodniej. W strukturze funkcjonalnoprzestrzennej obszaru utrzymano przeważający typ zabudowy osiedlowej tego fragmentu
Targówka Mieszkaniowego. Współczesne zespoły zabudowy wielorodzinnej zlokalizowano
głównie w części wschodniej, natomiast tereny o niskiej zwartej zabudowie wyznaczono
w oparciu o budynki historycznych przedwojennych kamienic znajdujących się przy
ul. Tykocińskiej.
Nowe tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami wyznaczono w wariancie II
na terenach istniejących placów parkingowych. Podnoszą atrakcyjność funkcjonalnoprzestrzenną przestrzeni publicznych.
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy jednorodzinnej z usługami
stanowią niewielki udział na obszarze planu. W koncepcji zachowano ich lokalizację
w rejonie skrzyżowania dróg stanowiących pozostałości po przedwojennym układzie
z lokalną obwodnicą.
Rys. 6 Kształtowanie terenów mieszkaniowych

WARIANT I

WARIANT II

OZNACZENIA:
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ –
OSIEDLOWEJ (MW)

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
WIELORODZINNEJ Z USŁUGAMI (MW(U))

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ –
WSPÓŁCZESNEJ (MW)

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ (MN)
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ Z USŁUGAMI (MN(U))

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ –
PRZEDWOJENNEJ (MW)

WARIANT I

WARIANT II

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – MW
- wyznaczono tereny o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej w oparciu o istniejące obiekty osiedla
położone przy ulicach Remiszewskiej, Goławickiej, Kołowej, Prałatowskiej, Olgierda
i Wejherowskiej, które stanowią fragment „Targówka Mieszkaniowego”, pochodzącego z lat
70.XXw.,
- zachowano układ przestrzenny poszczególnych zespołów mieszkaniowych osiedla w tym:
gabaryty i rozmieszczenie budynków, rejonów dojść i dojazdów, zieleni towarzyszącej zabudowie
MIEJSKA PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I STRATEGII ROZWOJU
00-901

WARSZAWA;

Plac Defilad 1 XIII p.;

tel.:22 656 67 18;

8

OPRAC. NR 8/14

e-mail: pracownia@pracownia-warszawy.pl

BIURO ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Skweru im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha”

KONCEPCJA – ETAP KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

WARIANT I

maj 2015 r.

WARIANT II

oraz miejsc sportu i rekreacji,
- zachowano otwarty charakter przestrzeni osiedlowej poprzez wyznaczenie ważniejszych ciągów
pieszych oraz zakaz grodzenia, zachowanie dużego minimalnego udziału powierzchni biologicznie
czynnej;
- wyznaczono tereny o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej w oparciu o wybudowane współcześnie
budynki położone w rejonie ul. Myszkowskiej i Ossowskiego, dla których przyjęto wysokość
zabudowy nie wyższą niż 30 m oraz kształtowanie zabudowy w formie układu zbliżonego do
kwartałowego z usługami w parterach wzdłuż ważniejszych ciągów komunikacyjnych z zakazem
grodzenia,
- wyznaczono nowy teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy południowo-zachodnim
narożniku skrzyżowaniu ulic Remiszewskiej i Goławickiej, aby stworzyć współczesną obudowę
architektoniczną dla wjazdu w głąb osiedla o parametrach zabudowy zbliżonych do
nowopowstającego zespołu po wschodniej stronie skrzyżowania ul. Goławickiej,
- wyznaczono tereny o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej w oparciu o istniejące budynki przy
ul. Tykocińskiej, pochodzące z lat 30. XX w.,
- zachowano skalę, gabaryty i pierzejowy sposób ukształtowania zabytkowej zabudowy;
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami – MW(U)
- wyznaczono
nowe
tereny
zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami wzdłuż
ul. Remiszewskiej o wysokości zabudowy
nawiązującej gabarytami do budynku szkoły
zlokalizowanego po północnej stronie ul.
Remiszewskiej,
- wyznaczono
nowe
tereny
zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
z
usługami
w rejonie ul. M. Ossowskiego, współkształtujące
lokalne centrum handlowo-usługowe w rejonie
skrzyżowania ulic Ossowskiego i Witebskiej oraz
stanowiące zaakcentowanie architektoniczne
wjazdu na teren osiedla,
- wyznaczono
nowe
tereny
zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
z
usługami
w rejonie ul. Olgierda, której skala i gabaryty
nawiązują do małogabarytowej zabudowy
przedwojennych ulic;
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN
- wyznaczono tereny o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej w oparciu o istniejące obiekty
położone przy ul. Stojanowskiej, obejmując również niezabudowaną obecnie działkę nr 8/2,
- przyjęto kontynuację istniejącego sposobu zagospodarowania w formie niskich obiektów
wolnostojących, z dużym udziałem powierzchni biologicznie czynnej;
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami – MN(U)
- wyznaczono tereny o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w oparciu o istniejącą
zabudowę zlokalizowaną wokół wewnętrznej obwodnicy przy skrzyżowaniu ulic Myszkowskiej
z Remiszewską, Myszkowskiej z Barkocińską oraz w południowo-zachodniej części obszaru
w rejonie ul. Wejherowskiej,
- zachowano skalę oraz gabaryty zabudowy stanowiącej nawiązanie do małoskalowej zabudowy
przedwojennego Targówka, nieprzekraczającej 8 m,
- dopuszczono możliwość realizacji usług oraz rozbudowy lub przekształceń istniejącej zabudowy
pozwalające na ograniczenie uciążliwości hałasowej od bliskiego sąsiedztwa dróg;
- powiększono teren przy skrzyżowaniu ulic
Myszkowskiej i Barkocińskiej obejmując
niezabudowaną działkę nr 33/3 w celu
wzbogacenia programu funkcjonalnego oraz
w nawiązaniu do terenu usług położonych
poza obszarem planu w północno-wschodnim
rejonie skrzyżowania.
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1.5. Kształtowanie terenów usługowych
Jednym z bardziej wartościowych elementów struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru
jest różnorodny program istniejących usług z zakresu infrastruktury społecznej,
w szczególności obiekty oświaty, kultury, zdrowia, administracji oraz sportu i rekreacji.
Rozmieszczone są dość równomiernie na obszarze planu, w bliskim sąsiedztwie terenów
mieszkaniowych, a ich zasięg oddziaływania wykracza poza granice planu. W związku z tym,
w obu wariantach w oparciu o ich lokalizację wyznaczono tereny usług o charakterze
publicznym z zachowaniem ich dotychczasowych funkcji.
Tereny usług o charakterze komercyjnym stanowią niewielki udział w strukturze usług
obszaru. W obu wariantach strukturę tę wzbogacono poprzez wyznaczenie ciągów lokali
usługowych lokalizowanych w parterach obiektów mieszkalnych lub parkingowych
(rozwiązanie to dominuje w wariancie I), bądź ciągi lokali usługowych w parterach oraz usługi
dopuszczone w ramach terenów mieszkaniowych (rozwiązanie to dominuje w wariancie II).
Wyznaczono je wzdłuż ważniejszych ulic, które pełnią funkcję głównych i lokalnych
przestrzeni publicznych o charakterze reprezentacyjnym. Wprowadza to program usługowy
do wnętrza obszaru w powiązaniu z usługami lokalizowanymi na zewnątrz lokalnej
obwodnicy. Uzyskuje się w ten sposób możliwość realizacji programu o różnorodnym
charakterze m.in. z zakresu handlu, gastronomii, biur oraz innych usług, co dodatkowo
wpływa na przełamanie monofunkcyjności tej części osiedla.

Rys. 7 Kształtowanie terenów usługowych

WARIANT I

WARIANT II

OZNACZENIA:
USŁUGI KOMERCYJNE (U)

USŁUGI ZDROWIA (UZ)

DOPUSZCZENIE USŁUG W
ZABUDOWIE MIESZKANIOWEJ
WIELORODZINNEJ MW(U)

USŁUGI ADMINISTRACJI
(UA)

USŁUGI SPORTU I REKREACJI (US)

PUNKTY I LOKALE USŁUGOWE

DOPUSZCZENIE USŁUG W ZABUDOWIE
MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ MN(U)

USŁUGI W PARTERACH BUDYNKÓW

USŁUGI OŚWIATY (UO)
USŁUGI KULTURY (UK)
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WARIANT II

tereny zabudowy usługowej o charakterze publicznym – UO, UK, UZ, UA, US
- wyznaczono tereny o funkcjach usług oświaty w oparciu o istniejące obiekty tj.: szkoły
podstawowej przy ul. Remiszewskiej, przedszkoli przy ul. Prałatowskiej i Barkocińskiej oraz żłobka
przy ul. Olgierda,
- wyznaczono nowy teren usług oświaty w sąsiedztwie terenu szkoły przy ul. Remiszewskiej,
przeznaczając południową część działki nr 13, co pozwoli na rozbudowę obiektu szkolnego o salę
gimnastyczną;
- wyznaczono teren o funkcjach usług kultury w oparciu o budynek teatru Rampa przy ul. Kołowej,
który stanowi obiekt charakterystyczny w skali osiedlowej oraz ogólnomiejskiej, warty jest
wyeksponowania jako dominanta architektoniczna,
- wyznaczono nowy teren usług kultury przy ul. Remiszewskiej, na którym ustalono realizację domu
kultury, o wysokości zabudowy nawiązującej do niskiej zabudowy zlokalizowanej przy
ul. Stojanowskiej, z dużym udziałem zieleni towarzyszącej, na której możliwa jest realizacja
programu towarzyszącego, a sposób kształtowania bryły w szczególny sposób powinien
uwzględniać bliskie sąsiedztwo terenu zieleni parkowej;
- wyznaczono tereny o funkcjach usług zdrowia w oparciu o istniejący budynek przy ul. Tykocińskiej,
przyjęto ochronę zabytkowego charakteru obiektu;
- wyznaczono tereny o funkcjach usług administracji w oparciu o istniejący budynek przy
skrzyżowaniu ulic Handlowej i Stojanowskiej, przyjęto ochronę zabytkowego charakteru obiektu;
- wyznaczono tereny o funkcjach usług sportu i rekreacji w oparciu o istniejący teren DKS Targówek
przy ul. Kołowej,
- przyjęto wskaźniki kształtowania zabudowy umożliwiające przekształcenie istniejącego zaplecza
oraz podniesienie jakości zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wzbogacenie programu
funkcjonalnego, w szczególności o obiekty: ogólnodostępnego basenu, widowiskowo-sportowe,
konferencyjno-hotelowe, przy zachowaniu wysokiego udziału powierzchni biologicznie czynnej
oraz gabarytów zabudowy nie przekraczających 12 m,
- wyznaczono tereny o funkcjach usług sportu i rekreacji w oparciu o istniejący teren boisk „Orlik”
przy ul. Handlowej, z możliwością realizacji niskiej zabudowy towarzyszącej funkcji podstawowej;
tereny zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym – U
- wyznaczono tereny o funkcjach usługowych w oparciu o istniejącą zabudowę w rejonie
skrzyżowania ulic Myszkowskiej i Remiszewskiej oraz przy ul. Goławickiej,
- zachowano skalę oraz gabaryty zabudowy stanowiącej nawiązanie do małoskalowej zabudowy
przedwojennego Targówka, nieprzekraczającej 8 m;
usługi dopuszczone na terenach zabudowy mieszkaniowej – MN(U), MW(U)
- dopuszczono możliwość realizacji usług w ramach terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, co pozwoli na rozbudowę oraz przekształcenia istniejących obiektów w celu
ograniczenia uciążliwości hałasowej dróg,
- dopuszczono możliwość realizacji usług
w ramach terenów zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej
lokalizowanej
przy
ul. Remiszewskiej, Ossowskiego, Olgierda;
usługi w parterach budynków, punkty i lokale usługowe
- wprowadzono usługi w parterach budynków mieszkalnych oraz w obiektach parkingów
wielopoziomowych, aby podnieść atrakcyjność ważniejszych ciągów komunikacyjnych,
w szczególności wzdłuż ulic: Remiszewskiej, Ossowskiego, Barkocińskiej;
- wyznaczono lokalizację punktów i lokali usługowych w oparciu o istniejące osiedlowe lokale
usługowe w przyziemiach budynków mieszkalnych przy ulicach: Goławickiej, Prałatowskiej oraz
Kołowej,
- zachowano istniejący niski obiekt handlowy zlokalizowany w rejonie skweru przy ul. Goławickiej.
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1.6. Kształtowanie terenów zieleni
Podstawowym elementem kształtującym strukturę przestrzenną terenów otwartych jest
istniejący park położony w centralnej części obszaru. W obu wariantach koncepcji utrzymano
jego powierzchnię zgodnie ze stanem istniejącym. Stanowi on punkt charakterystyczny
w skali całego Targówka Mieszkaniowego i jest miejscem nawiązywania kontaktów
sąsiedzkich. W oparciu o istniejący sposób zagospodarowania wyznaczono w jego obrębie
strefy przeznaczone dla różnych form aktywności: od wypoczynkowej przez rekreacyjną po
reprezentacyjną i kulturalną.
System terenów otwartych współtworzy zieleń urządzona o charakterze skwerów
wyznaczonych we wschodniej części obszaru rejonie ul. Goławickiej. Uzupełniają go strefy
zieleni wyznaczone na bazie istniejącej wartościowej zieleni towarzyszącej zabudowie
mieszkaniowej osiedla oraz zieleń przyuliczna, w szczególności szpalery drzew, wśród
których wiele jest pozostałością po przedwojennej siatce ulic.
Atrakcyjność przestrzeni mieszkalnej obszaru podnoszą strefy sportowo-rekreacyjne
zlokalizowane zarówno w obrębie terenów mieszkaniowych, jak i usług sportu i zieleni
urządzonej oraz strefy ogrodnicze oraz użytkowe dachy zielone parkingów
wielopoziomowych wyznaczone w wariancie I.
Rys. 8 Kształtowanie terenów zieleni

WARIANT I

WARIANT II

OZNACZENIA:
TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ PARK (ZPp)

STREFY ZIELENI

STREFY OGRODNICZE

TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ –
SKWER (ZPs)

STREFY SPORTOWOREKREACYJNE

ZIELEŃ NA DACHACH
UŻYTKOWYCH
SZPALERY, RZĘDY DRZEW

WARIANT I

WARIANT II

tereny zieleni urządzonej – ZPp, ZPs
- wyznaczono teren o funkcji zieleni urządzonej parku w oparciu o istniejący teren parku,
- strukturę przestrzenną parku oparto o wyznaczone główne ciągi piesze, przebiegające w kierunku
północ-południe oraz przestrzeń o charakterze reprezentacyjnym zlokalizowaną w centralnej
części parku,
- zachowano dominujący charakter poszczególnych części parku tzn: wypoczynkowy w części
północnej, z dużym udziałem wartościowych grup zieleni wysokiej z możliwością realizacji
amfiteatru, rekreacyjny w części południowo-zachodniej oraz komunikacyjny w części wschodniej
z ciągami pieszymi oraz rowerowym prowadzącymi w kierunku projektowanej stacji metra,
- wskazano lokalizację zabudowy o charakterze - wskazano lokalizację zabudowy o charakterze
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WARIANT II

parkowym: altany pergole, stoiska sezonowe,
parkowym: altany pergole, stoiska sezonowe,
punkty gastronomiczne i wystawiennicze w
punkty gastronomiczne i wystawiennicze
północnej części parku wzdłuż głównego ciągu
w centralnej części parku po obu stronach
pieszego i rowerowego oraz w części
głównego ciągu pieszego oraz w części
południowej w rejonie projektowanej stacji
południowej w rejonie projektowanej stacji
metra;
metra;
- wyznaczono teren o funkcji zieleni urządzonej – skwer w rejonie ul. Goławickiej, która stanowi
atrakcyjny element wprowadzenia w przestrzeń osiedla,
- wyznaczono teren o funkcji zieleni urządzonej –
skwer w rejonie ul.Goławickiej, który stanowi
uzupełnienie
programu
wypoczynkowego
osiedla;
strefy zieleni
- wyznaczono strefy zieleni na terenach zabudowy mieszkaniowej osiedlowej, w szczególności
w rejonie istniejącej zieleni towarzyszącej głównym ciągom pieszym, w sąsiedztwie terenów
oświaty oraz wzdłuż lokalnej obwodnicy, podniosą jakość przestrzenną obszaru oraz będą
stanowić izolację akustyczną od dróg,
- zmniejszono
powierzchnię
stref
zieleni
w sąsiedztwie lokalnej obwodnicy, w związku
z wprowadzeniem ciągów pieszo-jezdnych
z dodatkowymi zatokami postojowymi;
- wyznaczono strefy zieleni po południowej
stronie terenu ciągu pieszego przebiegające
równolegle do ul. Remiszewskiej;
strefy sportowo-rekreacyjne
- wyznaczono strefy sportowo-rekreacyjne na terenach zabudowy mieszkaniowej, usług sportu,
oświaty oraz zieleni urządzonej, w oparciu o istniejące terenowe urządzenia boisk i placów zabaw,
- zmniejszono powierzchnię stref sportoworekreacyjnych w rejonie ul. Olgierda w związku
z wyznaczeniem nowych terenów zabudowy
mieszkaniowo-usługowej;
strefy ogrodnicze
- na części istniejących terenów zieleni
towarzyszącej
zabudowie
mieszkaniowej
wyznaczono strefy ogrodnicze, które mogą
stanowić lokalną atrakcję dla różnych grup
wiekowych
okolicznych
mieszkańców
i dodatkową przestrzeń integracji społecznej;
zieleń na dachach użytkowych
- wprowadzono
wymóg
realizacji
dachów
zielonych
na
obiektach
parkingów
wielopoziomowych
z
możliwością
ich
użytkowania, zalecane jest również ich
powiązanie
funkcjonalne
z
usługami
w parterach lub jako dostępne z zewnątrz,
podniosą jakość architektoniczną i użytkową
obiektów parkingowych oraz będą stanowić
atrakcyjny widok tzw. „piątej elewacji”
szczególnie wskazany w sąsiedztwie wysokich
obiektów;
zieleń przyuliczna
- wyznaczono szpalery drzew do zachowania, uzupełnienia lub nasadzenia, szczególnie wzdłuż
ważniejszych ulic jako elementy służące poprawie mikroklimatu oraz podniesieniu jakości
kształtowania przestrzeni.
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1.7. Kształtowanie układu komunikacyjnego

Rys. 9 Kształtowanie układu komunikacyjnego

WARIANT I

WARIANT II

OZNACZENIA:
DROGI ZBIORCZE

ŚCIEŻKI ROWEROWE

TERENY PARKINGÓW
WIELOPOZIOMOWYCH Z USŁUGAMI

DROGI LOKALNE

PASY ROWEROWE

TERENY PARKINGÓW NAZIEMNYCH

DROGI DOJAZDOWE

STACJA ROWERU MIEJSKIEGO

TERENY PARKINGÓW PODZIEMNYCH

CIĄGI PIESZO-JEZDNE

PRZYSTANEK KOMUNIKACJI
AUTOBUSOWEJ

ZATOKI POSTOJOWE WZDŁUŻ
CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH I DRÓG

CIĄGI PIESZE

STACJA METRA

PRZEBIEG II LINII METRA

WARIANT I

WARIANT II
układ drogowo-uliczny

- przyjęto, że układ podstawowy tworzy obwodowy ciąg ulic klasy zbiorczej M. Ossowskiego –
Handlowa – Myszkowska – Barkocińska, od którego promieniście odchodzą ulice klasy zbiorczej,
realizujące powiązania zewnętrzne: Kołowa (odc. zachodni), Pratulińska, Gorzykowska, i NowoStalowa,
- przyjęto, że układ obsługujący składa się z ulicy klasy lokalnej, przebiegającej na zewnątrz ciągu
obwodowego – ul. Tykocińska oraz ulic klasy dojazdowej, położonych wewnątrz tego ciągu: Kołowa
(odc. wschodni), Witebska, Olgierda, Stojanowska, Remiszewska,
- przyjęto, że układ dróg publicznych wspomagają ciągi pieszo – jezdne obsługujące przyległe
zagospodarowanie,
- wyznaczono dodatkowe ciągi pieszo-jezdne ze
względu na potrzebę realizacji większej ilości
naziemnych miejsc postojowych;

układ komunikacji zbiorowej
- założono obsługę II linią metra ze stacją Targówek, zlokalizowaną przy południowej granicy planu, w
rejonie skrzyżowania ul. Ossowskiego z ul. Nowo-Stalową oraz komunikacją autobusową,
prowadzoną w ulicach klasy zbiorczej;

komunikacja rowerowa
- poprowadzono drogi rowerowe na kierunkach: wzdłuż ciągu obwodowego ulic zbiorczych, wzdłuż
przebiegu linii metra oraz na połączeniu wschód – zachód pomiędzy ulicami klasy dojazdowej –
Kołową i Remiszewską,
- przyjęto, że poza wydzielonymi drogami rowerowymi, ruch rowerowy może się odbywać w ulicach
i ciągach pieszo jezdnych na zasadach ogólnych,
- w liniach rozgraniczających ciągu obwodowego, - w liniach rozgraniczających ciągu obwodowego
MIEJSKA PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I STRATEGII ROZWOJU
00-901

WARSZAWA;

Plac Defilad 1 XIII p.;

tel.:22 656 67 18;

14

OPRAC. NR 8/14

e-mail: pracownia@pracownia-warszawy.pl

BIURO ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Skweru im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha”

KONCEPCJA – ETAP KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

maj 2015 r.

WARIANT I

WARIANT II

poprowadzono ścieżkę rowerową przebiegającą
poza jezdnią;

poprowadzono pasy rowerowe, wydzielone
w jezdni, a na fragmentach ulic Barkocińskiej
i Myszkowskiej poprowadzono ścieżkę rowerową
przebiegającą poza jezdnią;

parkowanie
- przyjęto, że dla obiektów noworealizowanych, rozbudowywanych lub zmieniających sposób
użytkowania realizacja potrzeb parkingowych będzie odbywać się w obrębie działek budowlanych, na
których znajdują się te obiekty,
- przyjęto, że wskaźniki parkingowe dla samochodów osobowych oraz dla rowerów zostaną określone
z uwzględnieniem przeznaczenia określonego dla poszczególnych terenów,
- przyjęto konieczność rozwiązania podstawowego problemu obszaru opracowania, jakim jest
niedostatek miejsc postojowych dla zabudowy mieszkaniowej z lat 70.XX w. – w stanie istniejącym
deficyt ten wynosi ok. 450 miejsc postojowych, a szacowane zapotrzebowanie na miejsca postojowe
wynosi ok. 1800 miejsc, w szczególności:
- założono pozostawienie części parkingów - założono pozostawienie części parkingów
naziemnych (głównie przy ciągach pieszonaziemnych (głównie przy ciągach pieszojezdnych) o łącznej pojemności ok. 300 miejsc,
jezdnych) o łącznej pojemności ok. 300 miejsc,
- przyjęto lokalizację brakujących ok. 1500 miejsc - wprowadzono dodatkowe ciągi pieszo-jezdne
postojowych w parkingach spiętrzonych.
oraz przyjęto możliwość przeprojektowania
istniejących
w
celu
zwiększenia
ilości
o pojemności zatok postojowych, co daje
możliwość realizacji ok. 400 miejsc postojowych,
- przyjęto realizację parkingów podziemnych
o łącznej liczbie ok. 150 miejsc postojowych,
- przyjęto realizację parkingów spiętrzonych
o łącznej liczbie ok. 950 miejsc postojowych.

1.8. Kształtowanie systemu infrastruktury technicznej
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców dla przewidywanego w koncepcji planu
zagospodarowania odbywać się będzie z istniejącej i projektowanej sieci infrastrukturalnej.
Dla potrzeb nowego układu urbanistycznego nie przewiduje się realizacji sieci innych niż
uzupełnienia sieci drugorzędnej oraz przyłącza do budynków.
WARIANT I

WARIANT II

ogólne zasady modernizacji, przebudowy, rozbudowy i budowy urządzeń infrastruktury
technicznej
- przyjęto zachowanie i użytkowanie urządzeń infrastruktury technicznej oraz dopuszczono ich
modernizację, przebudowę i realizację, wynikającą z bieżących potrzeb funkcjonowania oraz
przyszłego zagospodarowania terenu,
- dopuszczono lokalizowanie urządzeń infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi dróg
publicznych, w taki sposób, aby zminimalizować kolizje z istniejącą lub projektowaną zabudową
i zagospodarowaniem terenu,
- dopuszczono realizację tuneli wieloprzewodowych oraz obiektów infrastruktury technicznej takich jak
stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków na całym obszarze objętym planem,
- przyjęto zasadę, że nowe linie elektroenergetyczne należy projektować jako kablowe podziemne zaś
stacje transformatorowe jako wbudowane lub podziemne,
- przyjęto zasadę, że tereny istniejącej i projektowanej zabudowy muszą posiadać miejsca do
czasowego gromadzenia odpadów z uwzględnieniem możliwości ich segregacji.
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1.9. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz zasady
ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej

Rys. 10 Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury współczesnej

OZNACZENIA:
TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ PARKOWEJ O
MINIMALNYM UDZIALE PBC 70 %

GŁÓWNE LINIOWE ŹRÓDŁA HAŁASU

TERENY USŁUG SPORTU O MINIMALNYM
UDZIALE PBC 50 %

TERENY USŁUG OŚWIATY WYMAGAJĄCE OCHRONY
AKUSTYCZNEJ
ZASIĘG OBSZARU EKSPLOATACYJNYCH
ODDZIAŁYWAŃ DYNAMICZNYCH PODZIEMNYCH
ODCINKÓW II LINII METRA

STREFY ZIELENI

SZPALERY DRZEW

OBIEKT UJETY W GEZ DO OBJĘCIA OCHRONĄ
KONSERWATORSKĄ W PLANIE

DRZEWA DO ZACHOWANIA

OBSZAR UJĘTY W GEZ DO OBJĘCIA OCHRONĄ
KONSERWATORSKĄ W PLANIE

UJĘCIE WODY OLIGOCEŃSKIEJ WRAZ ZE
STREFĄ OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ
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WARIANT II

zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
- zachowano tereny zieleni urządzonej parkowej i przyjęto na nim wysoki udział powierzchni
biologicznie czynnej (70 %),
- zachowano tereny usług sportu i przyjęto na nim wysoki udział powierzchni biologicznie czynnej
(50 %),
- wprowadzono strefy zieleni towarzyszącej zabudowie, w szczególności wzdłuż lokalnej obwodnicy,
- wprowadzono zieleń przyuliczną w formie szpalerów drzew,
- wskazano drzewa do zachowania,
- wskazano teren ujęcia wody oligoceńskiej, obejmujący strefę ochrony bezpośredniej,
- dla terenów usług oświaty należy wprowadzić ochronę przed hałasem i zapewnić standard
akustyczny jak dla terenów związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
- wyznaczono zasięg obszaru eksploatacyjnych oddziaływań dynamicznych podziemnych odcinków II
linii metra;

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej
- objęto ochroną konserwatorską następujące obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków:
 dzielnicowy dom kultury "Targówek" – obecnie Teatr Rampa, przy ul. Kołowej 2,
 szkoła podstawowa Nr 114 przy ul. Remiszewskiej 40,
 szkoła powszechna – obecnie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek przy
ul. Stojanowskiej 12/14,
 domy z lat 30.XX w. przy ul. Tykocińskiej 26, 28, 30, 36, 38, 40,
 budynek siedziby carskiej administracji – obecnie przychodnia internistyczno-pediatryczna przy
ul. Tykocińskiej 34;
- dla powyższych obiektów przyjęto w szczególności:
 nakaz zachowania obiektów,
 zakaz rozbudowy, nadbudowy i zmiany kąta nachylenia połaci dachowych,
 nakaz zachowania elewacji oraz rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych,
 zakaz termomodernizacji i zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki na elewacjach;
- objęto ochroną konserwatorską obszar ujęty w gminnej ewidencji zabytków – Skwer im. Stefana
Wiecheckiego „Wiecha”, dla którego przyjęto:
 zachowanie układu kompozycyjnego skweru, w szczególności przebiegu głównych ciągów
pieszych, zwartych grup zieleni wysokiej,
 dopuszczenie lokalizacji akcentu przestrzennego w postaci postumentu z wizerunkiem Stefana
Wiecheckiego „Wiecha”
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2. PODSTAWOWE PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ
ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
Dla każdego z wariantów przyjęto wstępne parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenów.
WARIANT I
numer terenu

wysokość zabudowy
(m)

A1.US
A2.UK
A3.ZPp
A4.IW
A5.KPJ
A6.MW
A7.KPJ
A8.UO
A9.KS(U)
A10.MW
A11.KS(U)
A12.MW
A13.MW
A14.KPJ
A15.MW
A16.UO
A17.MW
A18.MN(U)
A19.KS(U)
B1.MN
B2.UA
B3.UO
B4.US
B5.UO
B6.MW
B7.U
B8.UK
B9.KS(U)
B10.MW
B11.U
B12.MW
B13.MN(U)
B14.KP
B15.KP
B16.KP
B17.KPJ
B18.MW
B19.ZPs
B20.ZPs
B21.MW
B22.MW
B23.MW
B24.KS(U)
B25.MN(U)
C1.KS
C2.MW
C3.UO
C4.MW
C5.UZ

wskaźnik powierzchni
zabudowy (%)

12 m
20 m
5m
3m
30 m
8m
15 m
30 m
15 m
30 m
10 m
30 m
8m
30 m
10 m
15 m
8m
10 m
15 m
5m
15 m
30 m
10 m
8m
15 m
30 m
5m
30 m
10 m
30 m
15 m
30 m
30 m
12 m
8m
15 m
8m
12 m
15 m

wskaźnik intensywności
zabudowy

30 %
50 %
5%
25 %
20 %
80 %
10 %
80 %
15 %
20 %
15 %
20 %
5%
65 %
80 %
20 %
25 %
15 %
5%
70 %
15 %
30 %
30 %
70 %
30 %
30 %
30 %
30 %
10 %
30 %
15 %
30 %
80 %
30 %
15 %
20 %
30 %
70 %

0,5
1,8
0,1
1,8
0,3
3,0
1,2
3,0
1,5
0,7
1,2
0,3
1,2
2,0
3,0
0,3
0,5
0,3
0,1
1,0
1,2
0,6
0,3
3,0
2,0
0,3
2,0
0,6
1,0
1,2
1,6
2,0
2,5
0,6
0,7
0,2
1,0
2,0

wskaźnik powierzchni
biologicznie czynnej (%)

50 %
5%
70 %
70 %
50 %
65 %
30 %
50 %
30 %
60 %
40 %
60 %
65 %
60 %
20 %
30 %
70 %
25 %
40 %
10 %
10 %
60 %
50 %
40 %
30 %
25 %
50 %
25 %
50 %
60 %
70 %
60 %
25 %
60 %
25 %
30 %
50 %
5%
60 %
70 %
30 %
1%
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powierzchnia terenu
(ha)

3,12 ha
0,34 ha
6,79 ha
0,06 ha
0,60 ha
1,52 ha
0,11 ha
0,42 ha
0,18 ha
0,42 ha
0,35 ha
1,39 ha
0,10 ha
0,16 ha
0,29 ha
0,38 ha
0,82 ha
0,20 ha
0,38 ha
0,35 ha
0,22 ha
0,95 ha
0,33 ha
0,26 ha
1,45 ha
0,08 ha
0,35 ha
0,68 ha
0,28 ha
0,04 ha
0,36 ha
0,09 ha
0,05 ha
0,13 ha
0,06 ha
0,48 ha
0,48 ha
0,09 ha
0,22 ha
0,32 ha
2,46 ha
0,88 ha
0,42 ha
0,06 ha
0,10 ha
0,23 ha
0,44 ha
0,57 ha
0,06 ha
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WARIANT II
numer terenu

wysokość zabudowy
(m)

A1.US
A2.UK
A3.ZPp
A4.IW
A5.KPJ
A6.MW
A7.KPJ
A8.UO
A9.MW(U)
A10.MW
A11.KS(U)
A12.MW
A13.MW(U)
A14.MW
A15.KPJ
A16.MW
A17.UO
A18.MW
A19.MN(U)
A20.MW(U)
B1.MN
B2.UA
B3.UO
B4.US
B5.UO
B6.MW
B7.U
B8.UK
B9.MW(U)
B10.MW
B11.MW
B12.ZPs
B13.U
B14.MW
B15.MN(U)
A16.KP
A17.KPJ
B18.MW
B19.MW
B20.MW
B21.KS(U)
B22.MN(U)
C1.KS
C2.MW
C3.UO
C4.MW
C5.UZ

wskaźnik powierzchni
zabudowy (%)

12 m
20 m
5m
3m
30 m
8m
30 m
30 m
15 m
30 m
10 m
10 m
30 m
8m
30 m
10 m
30 m
8m
10 m
15 m
5m
15 m
30 m
10 m
8m
15 m
30 m
30 m
5m
30 m
10 m
15 m
30 m
30 m
12 m
8m
12 m
8m
15 m
15 m

wskaźnik intensywności
zabudowy

30 %
50 %
5%
25 %
20 %
30 %
10 %
80 %
20 %
30 %
20 %
15 %
20 %
5%
65 %
30 %
20 %
25 %
15 %
5%
70 %
15 %
30 %
25 %
25 %
25 %
10 %
30 %
30 %
30 %
30 %
15 %
30 %
80 %
30 %
15 %
20 %
30 %
70 %

0,5
1,8
0,1
1,8
0,3
2,5
1,2
3,0
1,6
1,0
0,7
1,2
0,3
1,2
2,0
2,5
0,3
0,5
0,3
0,1
1,0
1,2
0,6
0,3
1,2
2,0
1,0
0,3
2,0
0,6
1,2
1,6
2,0
2,5
0,6
0,7
0,2
1,0
2,0

wskaźnik powierzchni
biologicznie czynnej (%)

50 %
5%
70 %
70 %
50 %
65 %
25 %
50 %
30 %
50 %
25 %
40 %
60 %
65 %
50 %
20 %
25 %
70 %
25 %
40 %
10 %
10 %
60 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
25 %
50 %
25 %
50 %
25 %
10 %
30 %
5%
60 %
70 %
30 %
1%
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powierzchnia terenu
(ha)

3,12 ha
0,34 ha
6,79 ha
0,06 ha
0,60 ha
1,52 ha
0,11 ha
0,42 ha
0,18 ha
0,42 ha
0,35 ha
1,04 ha
0,35 ha
0,10 ha
0,16 ha
1,04 ha
0,38 ha
0,82 ha
0,20 ha
0,38 ha
0,35 ha
0,22 ha
0,95 ha
0,33 ha
0,26 ha
1,45 ha
0,08 ha
0,35 ha
0,74 ha
0,40 ha
0,50 ha
0,21 ha
0,04 ha
0,36 ha
0,09 ha
0,06 ha
0,49 ha
0,32 ha
2,40 ha
0,88 ha
0,42 ha
0,14 ha
0,10 ha
0,23 ha
0,44 ha
0,57 ha
0,06 ha
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Rys. 11 Maksymalna wysokość zabudowy

WARIANT I

WARIANT II

OZNACZENIA:
12 m, 15 m, 17 m
20 m
30 m

5 m, 8 m
8 m, 10 m

Rys. 12 Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy

WARIANT I

WARIANT II

OZNACZENIA:
5 %,
10 %, 15 %
20 %, 25 %

30 %, 40 %
50 %, 65 %
70 %, 80 %
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Skweru im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha”

KONCEPCJA – ETAP KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

maj 2015 r.

Rys. 13 Maksymalna intensywność zabudowy

WARIANT I

WARIANT II

OZNACZENIA:
0,1; 0,2; 0,3; 0,5
0,6; 0,7

1,0; 1,2; 1,5; 1,6
1,8; 2,0
2,5; 2,7; 3,0

Rys. 14 Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej

WARIANT I

WARIANT II

OZNACZENIA:
3 %, 5 %, 10 %
20 %, 25 %

30 %, 40 %
50 %, 60 %, 65 %
70 %
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Rys. 15 Rysunek I wariantu koncepcji planu (zmniejszenie)
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Rys. 16 Rysunek II wariantu koncepcji planu (zmniejszenie)
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