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WYKAZ UWAG ZGŁOSZONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWODWORY POŁUDNIOWE 
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1. 

27-01-
2012 

Robert Kozłowski 

 

1. Wnosi o dopuszczenie realizacji 

budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych małogabarytowych w 

pasie terenu o szerokości 40 m od 

strony drogi 3.KD-L. 

dz. ew. nr 42/4, 

43, obręb 4-01-

21 

§ 43 ust.2 pkt 2 

- B2.1.MN 

 
nie 

uwzględniona 

  W polityce przestrzennej miasta wyrażonej w 

studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego m.st. 
Warszawy dla obszaru, na którym położony jest 

przedmiotowy teren, określono kierunek rozwoju 

zabudowy mieszkaniowej o przewadze zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z wysokim (60%) 

udziałem powierzchni biologicznie czynnej. 

Szerokość przedmiotowego terenu w najszerszym 

miejscu w nieprzekraczalnych liniach zabudowy 

ma 80 m; dopuszczając zabudowę wielorodzinną 

w pasie 40 m udział zabudowy innej niż 
mieszkaniowa jednorodzinna przekraczać będzie 

50%, a tym samym projekt planu stanie się 

niezgodny z ustaleniami studium. 

2. Wnosi o utrzymanie zapisu z pkt 4a, 

o jednakowej wysokości zabudowy 12 

m na całym trenie, bez uwzględniania 

różnic w wysokości zawartych w pkt 14 

i 15. 

dz. ew. nr 42/4, 

43, obręb 4-01-

21 

§ 43 ust. 2 pkt 4 

lit. a - B2.1.MN 
uwzględniona  

   

3. Wnosi o dopuszczenie realizacji 

spójnej zabudowy o podwyższonym 

standardzie wykończenia, na całym 

terenie B2.1.MN zgodnymi z pkt 4 o 

kącie nachylenia połaci dachowych do 

42%, bez uwzględniania dolnej granicy 

kąta nachylenia połaci dachowych, bądź 

możliwość wykonania dachów 

mansardowych lub dachów płaskich. 

dz. ew. nr 42/4, 

43, obręb 4-01-

21 

§ 43 ust. 2 pkt 

18 - B2.1.MN 

częściowo 

uwzględniona 
częściowo nie 

uwzględniona 

  Uwzględniono w zakresie dopuszczenia realizacji 
spójnej zabudowy o podwyższonym standardzie 

wykończenia oraz dopuszczenia realizacji dachów 

płaskich dla zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej małogabarytowej oraz 

jednorodzinnej szeregowej. 

Nieuwzględniono w zakresie braku ustalania 
dolnej granicy kąta nachylenia połaci dachowych 

oraz dopuszczenia dachów mansardowych. Celem 

opracowania miejscowego planu 
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zagospodarowania przestrzennego jest m.in. 
określenie zasad ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego oraz zasad kształtowania 

zabudowy, jak również określenie wskaźników 
zagospodarowania terenu (art. 15 ust 2 pkt 2 i 6 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym). 

4. Wnosi o zmniejszenie minimalnej 

powierzchni biologicznie czynnej do 

40%. 

dz. ew. nr 42/4, 

43, obręb 4-01-

21 

§ 43 ust.2 pkt 

12 - B2.1.MN 

częściowo 

uwzględniona 
częściowo nie 

uwzględniona 

  Uwzględniono w części dotyczącej zmniejszenia 
udziału powierzchni biologicznie czynnej poprzez 

zmianę definicji wskaźnika minimalnej 

powierzchni biologicznie czynnej 

uwzględniającego 50% powierzchni tarasów i 

stropodachów z nawierzchnią ziemną urządzoną 
w sposób zapewniający naturalną wegetację. 

Nieuwzględniono w zakresie zmiany wskaźnika 

powierzchni biologicznie czynnej na 40% - 
zgodnie z ustaleniami studium tereny zabudowy 

po wschodniej stronie ul. Oczary wskazane są 

jako tereny zabudowy mieszkaniowej o 
przewadze zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, średniej wysokości zabudowy 

12m oraz o minimalnym 60% udziale 
powierzchni biologicznie czynnej. 

5. Wnosi o zwiększenie maksymalnego 

wskaźnika intensywności zabudowy do 

0,6 na całym terenie B2.1.MN. 

dz. ew. nr 42/4, 

43, obręb 4-01-

21 

§ 43 ust. 2 pkt 

13 - B2.1.MN uwzględniona  

   

6. Wnosi o możliwość lokalizacji 

miejsc postojowych na terenie wzdłuż 

3.KD-L, ul. Oczary z możliwością 

zbilansowania ich w ogólnym bilansie 

miejsc parkingowych dla terenu 

B2.1.MN. 

dz. ew. nr 42/4, 

43, obręb 4-01-

21 

§43 - B2.1.MN 

 
nie 

uwzględniona 

  Plan, zgodnie z przepisami odrębnymi, ustala 

wskaźniki miejsc postojowych oraz konieczność 
realizacji potrzeb parkingowych dla obiektów 

noworealizowanych w obrębie działek 

budowlanych, na których znajdują się te obiekty; 
dokładna lokalizacja miejsc postojowych zostanie 

określona na etapie wydawanego pozwolenia na 

budowę zgodnie z projektem zagospodarowania 
terenu. Tereny dla których ustalono przeznaczenie 

„droga publiczna” jako tereny publiczne mają 

zapewnić prawidłową obsługę komunikacyjną 
wewnątrz obszaru objętego ustaleniami planu, jak 

również jego powiązania z terenami przyległymi, 

w ustaleniach planu nie przewidziano w terenach 
dróg publicznych realizacji parkingów dla 

wybranych terenów zabudowy. 

7. Wnosi o zwiększenie, w definicji 

zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej małogabarytowej, liczby 

lokali mieszkalnych do 8. 

dz. ew. nr 42/4, 

43, obręb 4-01-

21 

§ 2 pkt 13, 

§ 43 - B2.1.MN 

 
uwzględniona  
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8. Wnosi o możliwość bilansowania się 

nie tylko na gruncie rodzimym, czego 

dotyczy definicja wskaźnika minimalnej 

powierzchni biologicznie czynnej, ale 

również poprzez dachy zielone. 

dz. ew. nr 42/4, 

43, obręb 4-01-

21 

§ 2 pkt 10, 

§ 43 - B2.1.MN 

 uwzględniona  

   

9. Wnosi o zmniejszenie minimalnego 

wskaźnika miejsc parkingowych do 1.0 

miejsca na 1 mieszkanie oraz 2.0 miejsc 

na każde rozpoczęte 100 m2 

powierzchni użytkowej usług. 

dz. ew. nr 42/4, 

43, obręb 4-01-

21 

§ 43 ust. 4 pkt 2 

- B2.1.MN 

 
nie 

uwzględniona 

  Przyjęte wskaźniki parkingowe wynikają z norm 

parkingowych ustalonych w Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego m.st. Warszawy. 

10. Wnosi o zmniejszenie minimalnej 

powierzchni biologicznie czynnej do 

40%. 

 

dz. ew. nr 42/4, 

43, obręb 4-01-

21 

§ 45 ust. 2 pkt 6 

- B2.3.MW 
uwzględniona  

   

11. Wnosi o zwiększenie wskaźnika 

maksymalnej intensywności zabudowy 

do 40%. 

dz. ew. nr 42/4, 

43, obręb 4-01-

21 

§ 45 ust. 2 pkt 7 

- B2.3.MW uwzględniona  

   

12. Wnosi o zwiększenie wskaźnika 

intensywności zabudowy do 1.7. 

dz. ew. nr 42/4, 

43, obręb 4-01-

21 

§ 45 ust. 2 pkt 8  

- B2.3.MW uwzględniona  

   

13. Wnosi o zwiększenie maksymalnej 

wysokości zabudowy do 15 m. 

dz. ew. nr 42/4, 

43, obręb 4-01-

21 

§ 45 ust. 2 pkt 9 

- B2.3.MW 

 

uwzględniona  

   

14. Wnosi o dopuszczenie realizacji 

spójnej zabudowy o podwyższonym 

standardzie wykończenia na całym 

terenie B2.3.MW, o kącie nachylenia 

połaci dachowych do 42%, bez 

uwzględniania dolnej granicy kąta 

nachylenia połaci dachowych, bądź 

możliwość wykonania dachów 

mansardowych lub dachów płaskich. 

dz. ew. nr 42/4, 

43, obręb 4-01-

21 

§ 45 ust. 2 pkt 

12- B2.3.MW 

częściowo 
uwzględniona 

częściowo nie 
uwzględniona 

  Uwzględniono w zakresie dopuszczenia realizacji 

spójnej zabudowy o podwyższonym standardzie 

wykończenia oraz dopuszczenia realizacji dachów 
płaskich. 

Nieuwzględniono w zakresie braku ustalania 

dolnej granicy kąta nachylenia połaci dachowych 
oraz dopuszczenia dachów mansardowych. Celem 

opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego jest m.in. 
określenie zasad ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego oraz zasad kształtowania 

zabudowy jak również określenie wskaźników 
zagospodarowania terenu (art. 15 ust 2 pkt 2 i 6 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym). 

15. Wnosi o zmniejszenie minimalnego 

wskaźnika miejsc parkingowych do 1.0 

miejsca na 1 mieszkanie oraz 2.0 miejsc 

na każde rozpoczęte 100 m2 

powierzchni użytkowej usług. 

dz. ew. nr 42/4, 

43, obręb 4-01-

21 

§ 45 ust. 4 pkt 2 

- B2.3.MW 

  
nie 

uwzględniona 

  Przyjęte wskaźniki parkingowe wynikają z norm 

parkingowych ustalonych w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego m.st. Warszawy. 
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16. Wnosi o możliwość lokalizacji 

miejsc postojowych na terenie wzdłuż 

ul. Mehoffera i 3.KD-L, ul. Oczary z 

możliwością zbilansowania ich w 

ogólnym bilansie miejsc parkingowych 

dla terenu B2.3.MW. 

 

dz. ew. nr 42/4, 

43, obręb 4-01-

21 

§ 45-B2.3.MW 

 

 
nie 

uwzględniona 

  Ustalenia planu, zgodnie z przepisami odrębnymi 
oraz suikzp m.st. Warszawy, ustalają wskaźniki 

miejsc postojowych oraz konieczność realizacji 

potrzeb parkingowych dla obiektów 
noworealizowanych w obrębie działek 

budowlanych, na których znajdują się te obiekty; 

dokładna lokalizacja miejsc postojowych zostanie 
określona na etapie wydawanego pozwolenia na 

budowę zgodnie z projektem zagospodarowania 

terenu. Tereny dla których ustalono przeznaczenie 
„droga publiczna” jako tereny publiczne mają 

zapewnić prawidłową obsługę komunikacyjną 

wewnątrz obszaru objętego ustaleniami planu, jak 
również jego powiązań z terenami przyległymi, w 

ustaleniach planu nie przewidziano w terenach 

dróg publicznych realizacji parkingów dla 
wybranych terenów zabudowy.. 

17. Wnosi o możliwość bilansowania 

się nie tylko na gruncie rodzimym, 

czego dotyczy definicja wskaźnika 

minimalnej powierzchni biologicznie 

czynnej, ale również poprzez dachy 

zielone. 

dz. ew. nr 42/4, 

43, obręb 4-01-

21 

§ 2 pkt 10, 

§ 45-B2.3.MW 

 
uwzględniona  

   

2. 

09-02-
2012r. 

Lewant Sp. z o.o. 

 

1. Wnosi o zmianę funkcji A4.3 MN na 

A4.3 UO (UK) – ponieważ teren jest w 

centralnej części terenu i najlepiej 

obsłuży obszar. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

A4.3 MN 

§ 32-A4.3.MN 

 
nie 

uwzględniona 

  Przedmiotowy teren jest zainwestowany, rozwija 

się tam zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

2. Wnosi o zmianę funkcji C1.2 UO na 

C1.2 MN – by stworzyć jednolitość 

funkcji w tym rejonie by eliminować 

konflikty funkcjonalne 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

C1.2.UO 

§ 47-C1.2.UO 

 
nie 

uwzględniona 

  Na przedmiotowym terenie funkcjonuje  

prywatne przedszkole, nie wnioskowano o zmianę 

przeznaczenia, nie składano skarg na uciążliwość 
powodowaną funkcjonowaniem przedszkola. 

3. Wnosi o zmianę funkcji A1.2 MN na 

1.2 MWm - celem stworzenia ładu 

przestrzennego. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

A1.2.MN 

§ 21-A1.2.MN 

 
nie 

uwzględniona 

  Przeznaczenie terenu zmieniono z terenu MWm 
na MN w wyniku uwzględnienia uwag złożonych 

przez właścicieli do projektu planu wyłożonego w 

miesiącach marcu/kwietniu 2011 r. 

4. Wnosi o zmianę funkcji A3.2 MW na 

A3.2 MWm lub MN – by utrzymać ład 

przestrzenny. Należy zachować 

zbliżone funkcje na sąsiednich terenach.  

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

A3.2.MW 

§ 26-A3.2.MW 

 
nie 

uwzględniona 

  Przeznaczenie terenu wynika z uwzględnienia 

wydanego prawomocnego pozwolenia na budowę 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, którego 

konstrukcja oraz warunki nie wpisują się w 

definicję zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej małogabarytowej ustalonej 

planem. 
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5. Wnosi o przedłużenie 7 KD-D 

likwidując A3.5 KP. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenów: 7.KD-

D, A3.5 KP 

§ 66-7.KD-D,  

§ 29-A3.5 KP 

 
nie 

uwzględniona 

  Droga 7.KD-D została ustalona jako 
nieprzelotowa zakończona placem do zawracania 

w wyniku uwzględnienia uwag, złożonych przez 

właścicieli przyległych do niej działek, do 
projektu planu wyłożonego w miesiącach 

marcu/kwietniu 2011 r. 

6. Wnosi o zmianę B2.3 MW na MWm 

– doprowadzić do większej zgodności 

ze studium. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

B2.3 MW 

§ 45-B2.3 MW 

 
nie 

uwzględniona 

  Przeznaczenie terenu zmieniono z terenu MN na 

MW w wyniku uwzględnienia uwag złożonych 
przez właścicieli do projektu planu wyłożonego w 

miesiącach marcu/kwietniu 2011 r. 

7. Wnosi o zmianę B1.9 MW na MWm 

– doprowadzić do zgodności ze studium 

i ładem przestrzennym.   

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

B1.9 MW 

§ 42-B1.9 MW 

 
nie 

uwzględniona 

  Przeznaczenie terenu wynika z uwzględnienia 

wydanego prawomocnego pozwolenia na budowę 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego, którego 
konstrukcja oraz warunki nie wpisują się w 

definicję zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej małogabarytowej ustalonej 
planem. 

8. Ad. § 2 pkt 21) – przed słowem 

„przewody” dopisać „obiekty i”. 

cały obszar 

objęty planem 

§ 2 pkt 21 
uwzględniona  

   

9. Ad. § 4.1 – pkt 7-9 zamienić na 

podpunkty c), d), e). 

cały obszar 

objęty planem 

§ 4 ust. 1  pkt 

7-9  
nie 

uwzględniona 

  Ciągi piesze i pieszo-jezdne nie należą do 
kategorii dróg publicznych wg przepisów 

odrębnych (ustawa o drogach publicznych). 

10. Ad. § 4.2 pkt 1) – dopisać „KP, 

KPJ”. 

cały obszar 

objęty planem 

§ 4 ust. 2 pkt 1 
 

nie 

uwzględniona 

  KP i KPj nie należą do katalogu inwestycji celu 

publicznego, o którym mowa w art. 6 Ustawy o 

gospodarce nieruchomościami. 

11. Ad. § 8 pkt 2) – usunąć słowa „w 

obrębie … publiczne”. 

cały obszar 

objęty planem 

§ 8 pkt 2 
uwzględniona  

   

12. Ad. § 10 pkt 1) ppkt d) – należy 

określić warunki/ zasady ochrony drzew 

np. poprzez odległość chodnika od 

drzew itp.  

cały obszar 

objęty planem 

§ 10 pkt 1 lit. d 

 
nie 

uwzględniona 

  Stosowne odległości regulowane są przepisami 
odrębnymi (§ 52, § 53 rozporządzenia MTiGM z 

dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie). 

13. Ad. § 10 pkt 3) ppkt b) – zamienić 

słowa „pod warunkiem zachowania” na 

„oraz zachowanie”. 

cały obszar 

objęty planem 

§ 10 pkt 3 lit. b 
uwzględniona  

   

14. Ad. § 10 pkt 3) ppkt d) – zamienić 

słowa „pod warunkiem zachowania” na 

„oraz zachowanie”. 

cały obszar 

objęty planem 

§ 10 pkt 3 lit. d 

 uwzględniona  

   

15. Ad. § 13 pkt 2) ppkt d) – usunąć 

podpunkt – ten zakaz jest 

nieegzekwowalny, niepragmatyczny i 

bez sensu. 

cały obszar 

objęty planem 

§ 13 pkt 2 lit. d 

uwzględniona  

   

16. Ad. § 16 pkt 1) ppkt a) – dopisać cały obszar § 16 pkt 1 lit. a  
nie 

uwzględniona 
  Ciągi piesze i pieszo-jezdne (KP, KPj) nie należą 

do kategorii dróg publicznych wg przepisów 
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„KPJ + KP + KPr”. objęty planem odrębnych (ustawa o drogach publicznych). 

17. Ad. § 16 pkt 1 ppkt f) – zamienić 

„wynoszącą 2,0 m” na „zgodnie z 

przepisami szczególnymi” 

cały obszar 

objęty planem 

§ 16 pkt 1 lit. f 

 
nie 

uwzględniona 

  W projekcie planu dla dróg publicznych w liniach 

rozgraniczających przewidziano realizację 
chodników o szerokości min. 2m. 

18. Ad. § 17 pkt 1 – wykreślić słowo 

„modernizacji” 

cały obszar 

objęty planem 

§ 17 ust. 1 

 
nie 

uwzględniona 

  Zgodnie z art. 15 ust 2 pkt 10 ustawy  o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 
planie miejscowym określa się obowiązkowo 

zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej; 

19. Ad. § 17 pkt 2 ppkt 3) – dopisać „i 

plejstoceńskich”   

cały obszar 

objęty planem 

§ 17 ust. 2 pkt 3 

częściowo 
uwzględniona 

częściowo nie 
uwzględniona 

  Uwzględniona poprzez zmianę ustalenia 

dopuszcza się wykonywanie ujęć wód 
podziemnych z utworów oligoceńskich wyłącznie 

dla celów ogólnodostępnych punktów 

czerpalnych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Nieuwzględniono w zakresie wprowadzenia 

wyrażenia „i plejstoceńskich”. 

20. Ad. § 17 pkt 4 ppkt 2) – zamienić 

„ustala” na „dopuszcza” 

cały obszar 

objęty planem 

§ 17 ust. 4 pkt 2 
uwzględniona  

   

21. Ad. § 20 pkt 2 ppkt 5) – brak skali 

funkcji dopuszczalnych – wprowadzić. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

A1.1.U 

§ 20-A1.1.U 

uwzględniona  

   

22. Ad. § 20 pkt 2 ppkt 6) – usunąć 

całość zapisu, bo jest zbędny. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

A1.1.U 

§ 20-A1.1.U 

uwzględniona  

   

23. Ad. § 20 pkt 3 ppkt 1) – usunąć 

słowo “modernizacji” – nie istnieje w 

prawie.  

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

A1.1.U 

§ 20-A1.1.U 

 
nie 

uwzględniona 

  Zgodnie z art. 15 ust 2 pkt 10 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 

planie miejscowym określa się obowiązkowo 
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej. 

24. Ad. § 21 pkt 2 ppkt 5) – usunąć 

całość - jw. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

A1.2.MN 

§ 21-A1.2.MN 

 
nie 

uwzględniona 

  Przedmiotowy zapis jest zgodny z przepisami 
odrębnymi, w szczególności ustawą prawo 

budowlane, ma na celu zaznaczenie, iż istniejąca 
na przedmiotowym terenie zabudowa wpisuje się 

w ustalenia planu.  

25. Ad. § 21 pkt 3 ppkt 1) – usunąć 

słowo „modernizacji” - jw.  

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

§ 21-A1.2.MN 

 
nie 

uwzględniona 

  Zgodnie z art. 15 ust 2 pkt 10 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 
planie miejscowym określa się obowiązkowo 

zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
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A1.2.MN systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej. 

26. Ad. § 22 pkt 1 ppkt 2) – brak skali 

usług uzupełniających – wprowadzić. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

A1.3.MW 

§ 22-A1.3.MW 

uwzględniona  

   

27. Ad. § 22 pkt 2 ppkt 1) – usunąć 

całość – jw. (tj. w pkt 23) 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

A1.3.MW 

§ 22-A1.3.MW 

 
nie 

uwzględniona 

  Przedmiotowy zapis jest zgodny z przepisami 
odrębnymi, w szczególności ustawą prawo 

budowlane, ma na celu zaznaczenie, iż istniejąca 

na przedmiotowym terenie zabudowa wpisuje się 

w ustalenia planu. 

28. Ad. § 22 pkt 2 ppkt 3) – po słowie 

„podstawowych” dopisać „tylko” i 

usunąć fragment „w pozostałej części 

parterów” 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

A1.3.MW 

§ 22-A1.3.MW 

częściowo 

uwzględniona 
częściowo nie 

uwzględniona 

  § 22 ust 2. pkt 3 uszczegółowiono ustalenia 

lokalizacji usług „od strony drogi 2.KD-L  oraz 
dla pozostałych budynków mieszkalnych”, ze 

względu na istniejące zagospodarowania terenu 

Nieuwzględniono: w zakresie wprowadzenia 
ustaleń o treści zawartej w uwadze. 

29. Ad. § 22 pkt 3 ppkt 1) – usunąć 

słowo „modernizacji” – jw. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

A1.3.MW 

§ 22-A1.3.MW 

 
nie 

uwzględniona 

  Zgodnie z art. 15 ust 2 pkt 10 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 
planie miejscowym określa się obowiązkowo 

zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej. 

30. Ad. § 23 pkt 2 ppkt 1) – po słowie 

„w parterach” dopisać „tych” 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

A2.1.MWm 

§ 23-

A2.1.MWm 
uwzględniona  

   

31. Ad. § 23 pkt 2 ppkt 5) – jeśli tylko 

tu się zakazuje garaży to oznacza, że 

gdzie indziej je dopuszcza – brak logiki. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

A2.1.MWm 

§ 23-

A2.1.MWm 

 
nie 

uwzględniona 

  Na przedmiotowym terenie zakazuje się realizacji 
garaży; przedmiotowy teren obecnie nie jest 

zainwestowany, kształtowanie nowego 

zagospodarowania możliwe będzie na ustalonych 
planem zasadach. 

32. Ad. § 23 pkt 3 ppkt 1) – usunąć 

słowo „modernizacji” – jw. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

A2.1.MWm 

§ 23-

A2.1.MWm 

 
nie 

uwzględniona 

  Zgodnie z art. 15 ust 2 pkt 10 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 

planie miejscowym określa się obowiązkowo 

zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej. 

33. Ad. § 24 pkt 2 ppkt 2) – usunąć 

całość – jw. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu 

§ 24-A2.2.MN 

 
nie 

uwzględniona 

  Przedmiotowy zapis jest zgodny z przepisami 

odrębnymi, w szczególności ustawą prawo 
budowlane, ma na celu zaznaczenie, iż istniejąca 

na przedmiotowym terenie zabudowa wpisuje się 

w ustalenia planu.  
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A2.2.MN 

34. Ad. § 25 pkt 2 ppkt 1) – usunąć 

całość – jw. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

A3.1.MN 

§ 25-A3.1.MN 

 
nie 

uwzględniona 

  jak wyżej 

35. Ad. § 26 pkt 2 ppkt 1) – usunąć 

całość – jw.  

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

A3.2.MW 

§ 26-A3.2.MW 

 
nie 

uwzględniona 

  jak wyżej 

36. Ad. § 30 pkt 2 ppkt 1) – usunąć 

całość 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

A4.1.MWm 

§ 30-

A4.1.MWm 

 
nie 

uwzględniona 

  jak wyżej 

37. Ad. § 30 pkt 2 ppkt 2) – usunąć 

całość – zapis zbędny 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

A4.1.MWm 

§ 30-

A4.1.MWm 
uwzględniona  

   

38. Ad. § 31 pkt 2 ppkt 1) – usunąć 

całość – zapis zbędny 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

A4.2. MN 

§ 31-A4.2. MN 

 
nie 

uwzględniona 

  Przedmiotowy zapis jest zgodny z przepisami 

odrębnymi, w szczególności ustawą prawo 

budowlane, ma na celu zaznaczenie, iż istniejąca 

na przedmiotowym terenie zabudowa wpisuje się 
w ustalenia planu. 

39. Ad. § 32 pkt 2 ppkt 1) – usunąć 

całość – zapis zbędny 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

A4.3.MN 

§ 32-A4.3.MN 

 
nie 

uwzględniona 

  jak wyżej 

40. Ad. § 35 pkt 2 ppkt 1) – usunąć 

całość – zapis zbędny 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

B1.2. MN 

§ 35-B1.2. MN 

 
nie 

uwzględniona 

  jak wyżej 

41. Ad. § 35 pkt 3 ppkt 4) – usunąć 

całość – zapis zbędny i sugeruje, że jeśli 

tylko tu się zakazuje, to gdzie indziej 

można realizować studnie 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

B1.2. MN 

§ 35-B1.2. MN 

 
nie 

uwzględniona 

  W §17 projektu uchwały, dotyczącym zasad 
modernizacji, przebudowy, rozbudowy lub 

budowy systemów infrastruktury technicznej, w 

ust.2 pkt 3 dopuszczono wykonywanie ujęć wód 
podziemnych z utworów oligoceńskich wyłącznie 

dla celów ogólnodostępnych punktów 

czerpalnych, w §35 ust. 3 pkt 4 ustalono zakaz 
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realizacji studni służących do czerpania wody ze 
względu na lokalizację terenu w strefie 150m 

ochrony od cmentarza. 

42. Ad. § 37 pkt 2 ppkt 1) – usunąć 

całość – zapis zbędny 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

B1.4.U 

§ 37-B1.4.U 

 
nie 

uwzględniona 

  Przedmiotowy zapis jest zgodny z przepisami 

odrębnymi, w szczególności ustawą prawo 
budowlane, ma na celu zaznaczenie, iż istniejąca 

na przedmiotowym terenie zabudowa wpisuje się 

w ustalenia planu. 

43. Ad. § 37 pkt 2 ppkt 2) – usunąć 

całość – zapis zbędny 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

B1.4.U 

§ 37-B1.4.U 

 
nie 

uwzględniona 

  jak wyżej  

44. Ad. § 37 pkt 3 ppkt 3) – usunąć 

całość – zapis zbędny 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

B1.4.U 

§ 37-B1.4.U 

 
nie 

uwzględniona 

  W §17 projektu uchwały, dotyczącym zasad 
modernizacji, przebudowy, rozbudowy lub 

budowy systemów infrastruktury technicznej, w 

ust.2 pkt 3 dopuszczono wykonywanie ujęć wód 
podziemnych z utworów oligoceńskich wyłącznie 

dla celów ogólnodostępnych punktów 

czerpalnych, w §35 ust. 3 pkt 4 ustalono zakaz 
realizacji studni służących do czerpania wody ze 

względu na lokalizację terenu w strefie ochrony 

od cmentarza. 

45. Ad. § 38 pkt 3 ppkt 3) – usunąć 

całość – zapis zbędny 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

B1.5.U 

§ 38-B1.5.U 

 
nie 

uwzględniona 

  W §17 projektu uchwały, dotyczącym zasad 

modernizacji, przebudowy, rozbudowy lub 

budowy systemów infrastruktury technicznej, w 
ust.2 pkt 3 dopuszczono wykonywanie ujęć wód 

podziemnych z utworów oligoceńskich wyłącznie 

dla celów ogólnodostępnych punktów 
czerpalnych, w §35 ust. 3 pkt 4 ustalono zakaz 

realizacji studni służących do czerpania wody ze 

względu na lokalizację terenu w strefie ochrony 
od cmentarza. 

46. Ad. § 40 pkt 2 ppkt 1) – usunąć 

całość – zapis zbędny 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

B1.7.MN 

§ 40-B1.7.MN 

 
nie 

uwzględniona 

  Przedmiotowy zapis jest zgodny z przepisami 

odrębnymi, w szczególności ustawą prawo 

budowlane, ma na celu zaznaczenie, iż istniejąca 
na przedmiotowym terenie zabudowa wpisuje się 

w ustalenia planu. 

47. Ad. § 40 pkt 3 ppkt 3) – usunąć 

całość – zapis zbędny 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

B1.7.MN 

§ 40-B1.7.MN 

 
nie 

uwzględniona 

  W §17 projektu uchwały, dotyczącym zasad 
modernizacji, przebudowy, rozbudowy lub 

budowy systemów infrastruktury technicznej, w 

ust.2 pkt 3 dopuszczono wykonywanie ujęć wód 
podziemnych z utworów oligoceńskich wyłącznie 

dla celów ogólnodostępnych punktów 

czerpalnych, w §35 ust. 3 pkt 4 ustalono zakaz 
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realizacji studni służących do czerpania wody ze 
względu na lokalizację terenu w strefie ochrony 

od cmentarza. 

48. Ad. § 41 pkt 2 ppkt 1) – usunąć 

całość – zapis zbędny 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

B1.8.MN 

§ 41-B1.8.MN 

 
nie 

uwzględniona 

  Przedmiotowy zapis jest zgodny z przepisami 

odrębnymi, w szczególności ustawą prawo 
budowlane, ma na celu zaznaczenie, iż istniejąca 

na przedmiotowym terenie zabudowa wpisuje się 

w ustalenia planu. 

49. Ad. § 41 pkt 3 ppkt 3) – usunąć 

całość – zapis zbędny 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

B1.8.MN 

§ 41-B1.8.MN 

 
nie 

uwzględniona 

  W §17 projektu uchwały, dotyczącym zasad 

modernizacji, przebudowy, rozbudowy lub 

budowy systemów infrastruktury technicznej, w 

ust.2 pkt 3 dopuszczono wykonywanie ujęć wód 

podziemnych z utworów oligoceńskich wyłącznie 

dla celów ogólnodostępnych punktów 
czerpalnych, w §35 ust. 3 pkt 4 ustalono zakaz 

realizacji studni służących do czerpania wody ze 

względu na lokalizację terenu w strefie ochrony 
od cmentarza. 

50. Ad. § 42 pkt 2 ppkt 1) – usunąć 

całość – zapis zbędny 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

B1.9.MW 

§ 42-B1.9.MW 

 
nie 

uwzględniona 

  Przedmiotowy zapis jest zgodny z przepisami 

odrębnymi, w szczególności ustawą prawo 
budowlane, ma na celu zaznaczenie, iż istniejąca 

na przedmiotowym terenie zabudowa wpisuje się 

w ustalenia planu. 

51. Ad. § 42 pkt 3 ppkt 3) – usunąć 

całość – zapis zbędny 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

B1.9.MW 

§ 42-B1.9.MW 

 
nie 

uwzględniona 

  W §17 projektu uchwały, dotyczącym zasad 

modernizacji, przebudowy, rozbudowy lub 

budowy systemów infrastruktury technicznej, w 
ust.2 pkt 3 dopuszczono wykonywanie ujęć wód 

podziemnych z utworów oligoceńskich wyłącznie 

dla celów ogólnodostępnych punktów 
czerpalnych, w §35 ust. 3 pkt 4 ustalono zakaz 

realizacji studni służących do czerpania wody ze 

względu na lokalizację terenu w strefie ochrony 
od cmentarza. 

52. Ad. § 43 pkt 2 ppkt 3) – po słowach 

„zabudowy jednorodzinnej” dodać 

„szeregowej i bliźniaczej” 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

B2.1.MN 

§ 43-B2.1.MN 

 
nie 

uwzględniona 

  W wymienionym § 43 ust 2 pkt 3 w brzmieniu: 

zakazuje się realizacji więcej niż jednego budynku 

mieszkalnego wolnostojącego lub jednego 
segmentu w zabudowie bliźniaczej lub segmentu 

mieszkalnego szeregowego na jednej działce 

budowlanej; nie znaleziono słów „zabudowy 

jednorodzinnej”. 

53. Ad. § 43 pkt 2 ppkt 4) – usunąć 

całość – zapis zbędny 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

B2.1.MN 

§ 43-B2.1.MN 

 
nie 

uwzględniona 

  Ustalenia szczegółowe § 43 ust 2 pkt 4 

doprecyzowują warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu w odpowiednim stopniu 

szczegółowości i są zasadne dla przedmiotowego 

terenu. 
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54. Ad. § 43 pkt 2 ppkt 6) – usunąć 

całość – zapis zbędny i sugeruje, że 

gdzie indziej można 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

B2.1.MN 

§ 43-B2.1.MN 

uwzględniona  

   

55. Ad. § 43 pkt 3 ppkt 3) – usunąć 

całość – zapis zbędny 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

B2.1.MN 

§ 43-B2.1.MN 

 
nie 

uwzględniona 

  W §17 projektu uchwały, dotyczącym zasad 

modernizacji, przebudowy, rozbudowy lub 
budowy systemów infrastruktury technicznej, w 

ust.2 pkt 3 dopuszczono wykonywanie ujęć wód 

podziemnych z utworów oligoceńskich wyłącznie 
dla celów ogólnodostępnych punktów 

czerpalnych, w §35 ust. 3 pkt 4 ustalono zakaz 

realizacji studni służących do czerpania wody ze 
względu na lokalizację terenu w strefie ochrony 

od cmentarza. 

56. Ad. § 44 pkt 2 ppkt 1) – usunąć 

całość – zapis zbędny 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

B2.2.MN 

§ 44-B2.2.MN 

 
nie 

uwzględniona 

  Przedmiotowy zapis jest zgodny z przepisami 

odrębnymi, w szczególności ustawą prawo 
budowlane, ma na celu zaznaczenie, iż istniejąca 

na przedmiotowym terenie zabudowa wpisuje się 

w ustalenia planu. 

57. Ad. § 44 pkt 3 ppkt 3) – usunąć 

całość – zapis zbędny 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

B2.2.MN 

§ 44-B2.2.MN 

 
nie 

uwzględniona 

  W §17 projektu uchwały, dotyczącym zasad 

modernizacji, przebudowy, rozbudowy lub 

budowy systemów infrastruktury technicznej, w 
ust.2 pkt 3 dopuszczono wykonywanie ujęć wód 

podziemnych z utworów oligoceńskich wyłącznie 

dla celów ogólnodostępnych punktów 
czerpalnych, w §35 ust. 3 pkt 4 ustalono zakaz 

realizacji studni służących do czerpania wody ze 

względu na lokalizację terenu w strefie ochrony 
od cmentarza. 

58. Ad. § 45 pkt 3 ppkt 3) – usunąć 

całość – zapis zbędny 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

B2.3.MW 

§ 45-B2.3.MW 

 
nie 

uwzględniona 

  jak wyżej 

59. Ad. § 46 pkt 2 ppkt 1) – usunąć 

całość – zapis zbędny 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

C1.1.MN 

§ 46-C1.1.MN 

 
nie 

uwzględniona 

  Przedmiotowy zapis jest zgodny z przepisami 

odrębnymi, w szczególności ustawą prawo 

budowlane, ma na celu zaznaczenie, iż istniejąca 
na przedmiotowym terenie zabudowa wpisuje się 

w ustalenia planu. 

60. Ad. § 48 pkt 2 ppkt 1) – usunąć 

całość – zapis zbędny 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

§ 48-C1.3. MN 

 
nie 

uwzględniona 

  jak wyżej 
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C1.3. MN 

61. Ad. § 49 pkt 2 ppkt 3) – usunąć 

całość – zapis zbędny 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

C1.4. MW 

§ 49-C1.4. MW 

 
nie 

uwzględniona 

  Przedmiotowy przepis szczegółowy dla terenu 

dopuszcza jedynie możliwość realizacji usług w 
parterach budynków od strony ciągu pieszego 

C1.9.KPr uszczegóławiając zasady lokalizacji 

lokali usługowych, nakaz realizacji usług w 
parterach budynków obowiązuje dla budynków, 

zgodnie z rysunkiem planu, od strony drogi 

4.KD-L. 

62. Ad. § 50 pkt 2 ppkt 1) – usunąć  

całość – zapis zbędny 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

C1.5.MN 

§ 50-C1.5.MN 

 
nie 

uwzględniona 

  Przedmiotowy zapis jest zgodny z przepisami 
odrębnymi, w szczególności ustawą prawo 

budowlane, ma na celu zaznaczenie, iż istniejąca 

na przedmiotowym terenie zabudowa wpisuje się 
w ustalenia planu. 

63. Ad. § 50 pkt 2 ppkt 15) c) – dopisać 

„w tym krat” 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

C1.5.MN 

§ 50-C1.5.MN 

 
nie 

uwzględniona 

  Ustalenia szczegółowe § 50 ust 2 pkt 15 

doprecyzowują warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu w odpowiednim stopniu 

szczegółowości i są zasadne dla przedmiotowego 

terenu, regulacje dotyczące uszczegóławiania 
zewnętrznych materiałów wykończeniowych 

(krat) wykraczają poza zakres ustaleń planu. 

64. Ad. § 50 pkt 2 ppkt 15) d) – dopisać 

„oraz kształtu” 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

C1.5.MN 

§ 50-C1.5.MN 

 
nie 

uwzględniona 

  Ustalenia szczegółowe § 50 ust 2 pkt 15 
doprecyzowują warunki zabudowy i 

zagospodarowania terenu w odpowiednim stopniu 

szczegółowości i są zasadne dla przedmiotowego 
terenu; regulacje dotyczące uszczegóławiania 

kształtu stolarki okiennej i drzwiowej (przy 

jednoczesnym ustaleniu jednakowego typu 
stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie 

wielkości i podziałów nie) wykracza poza zakres 

ustaleń planu. 

65. Ad. § 50 pkt 2 ppkt 15) e) – dopisać 

„i krat” 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

C1.5.MN 

§ 50-C1.5.MN 

 
nie 

uwzględniona 

  Ustalenia szczegółowe § 50 ust 2 pkt 15 
doprecyzowują warunki zabudowy i 

zagospodarowania terenu w odpowiednim stopniu 

szczegółowości i są zasadne dla przedmiotowego 
terenu, regulacje dotyczące uszczegóławiania 

zewnętrznych materiałów wykończeniowych 
(krat) wykraczają poza zakres ustaleń planu. 

66. Ad. § 51 pkt 2 ppkt 1) – usunąć 

całość – zapis zbędny 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

C1.6.MWm 

§ 51-

C1.6.MWm 

 
nie 

uwzględniona 

  Przedmiotowy zapis jest zgodny z przepisami 

odrębnymi, w szczególności ustawą prawo 

budowlane, ma na celu zaznaczenie, iż istniejąca 
na przedmiotowym terenie zabudowa wpisuje się 

w ustalenia planu. 

67. Ad. § 52 pkt 2 ppkt 1) – usunąć 

całość – zapis zbędny 

działki 

ewidencyjne 

§ 52-C1.7.MN 
 

nie 

uwzględniona 

  Przedmiotowy zapis jest zgodny z przepisami 
odrębnymi, w szczególności ustawą prawo 

budowlane, ma na celu zaznaczenie, iż istniejąca 
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w granicach 

terenu  

C1.7.MN 

na przedmiotowym terenie zabudowa wpisuje się 
w ustalenia planu. 

68. Ad. § 52 pkt 2 ppkt 14) c) – dopisać 

„w tym krat” 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

C1.7.MN 

§ 52-C1.7.MN 

 
nie 

uwzględniona 

  Ustalenia szczegółowe § 50 ust 2 pkt 15 
doprecyzowują warunki zabudowy i 

zagospodarowania terenu w odpowiednim stopniu 

szczegółowości i są zasadne dla przedmiotowego 
terenu, regulacje dotyczące uszczegóławiania 

zewnętrznych materiałów wykończeniowych 

(krat) wykraczają poza zakres ustaleń planu. 

69. Ad. § 52 pkt 2 ppkt 14) d) – dopisać 

„oraz kształtu” 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

C1.7.MN 

§ 52-C1.7.MN 

 
nie 

uwzględniona 

  Ustalenia szczegółowe § 50 ust 2 pkt 15 

doprecyzowują warunki zabudowy i 

zagospodarowania terenu w odpowiednim stopniu 
szczegółowości i są zasadne dla przedmiotowego 

terenu; regulacje dotyczące uszczegóławiania 

kształtu stolarki okiennej i drzwiowej (przy 
jednoczesnym ustaleniu jednakowego typu 

stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie 

wielkości i podziałów nie) wykracza poza zakres 
ustaleń planu. 

70. Ad. § 52 pkt 2 ppkt 14) e) – dopisać 

„oraz krat” 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

C1.7.MN 

§ 52-C1.7.MN 

 
nie 

uwzględniona 

  Ustalenia szczegółowe § 50 ust 2 pkt 15 

doprecyzowują warunki zabudowy i 

zagospodarowania terenu w odpowiednim stopniu 
szczegółowości i są zasadne dla przedmiotowego 

terenu, regulacje dotyczące uszczegóławiania 

zewnętrznych materiałów wykończeniowych 

(krat) wykraczają poza zakres ustaleń planu. 

71. Ad. § 55 pkt 2 ppkt 3) – na końcu 

dopisać „z prawem przebudowy, 

rozbudowy” 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

C1.10.MW 

§ 55-

C1.10.MW 
uwzględniona  

   

72. Ad. § 56 pkt 1 ppkt 2) – usunąć „w 

parterach … wielorodzinnych” 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

C2.1.MW 

§ 56-C2.1.MW 

uwzględniona  

   

73. Ad. § 56 pkt 2 ppkt 3) – na początku 

dopisać „usługi wolnostojące 

podstawowe”, zamienić słowo 

„przebudowy” na „skablowania” i 

usunąć „realizację obiektów usług 

podstawowych” 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

C2.1.MW 

§ 56-C2.1.MW 

częściowo 
uwzględniona 

częściowo nie 
uwzględniona 

  Uwzględniono w zakresie uzupełnienia ustalenia 
o wyraz wolnostojące. 

Nieuwzględniono w zakresie przeredagowania 

ustalenia; w przepisach odrębnych nie występuje 
wyraz skablowania, użyty zwrot przebudowa ma 

swoją definicję w przepisach prawa budowlanego. 

74. Ad. § 57 pkt 2 ppkt 4) – na początku działki § 57-C2.2.MW częściowo częściowo nie   jak wyżej 
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dopisać „usługi wolnostojące 

podstawowe”, zamienić słowo 

„przebudowy” na „skablowania” i 

usunąć „realizację obiektów usług 

podstawowych według przepisów 

odrębnych” 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

C2.2.MW 

uwzględniona uwzględniona 

3. 

20-02-

2012r 

Andrzej Berliński 

Halina Berlińska 

Marek Berliński 

Agnieszka Berlińska 

  

1. Wnosi o przywrócenie możliwości 

zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej 

„MN” i realizację nowej zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej w formie 

wolnostojącej i bliźniaczej z wysokości 

zabudowy do 3 kondygnacji. 

dz. ew. nr 12/5 

z obrębu 4-01-

21 przy ul. 

Leśnej Polanki 

§ 39-B1.6.ZL 

 
nie 

uwzględniona 

  Wschodnia część działki, zgodnie z 
obowiązującym mpzp rejonu ul. Mehoffera 

została w planie przeznaczona pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną. Zgodnie z 
ewidencją gruntów zachodnią część działki 12/5 

stanowią grunty leśne (o pow. 0,3897 ha) 
oznaczone na rysunku planu przeznaczeniem 

terenu ZL- lasy, projekt planu zgodny jest z 

ustaleniami obowiązującego planu. Brak 
stosownej zgody na zmianę przeznaczenia 

gruntów leśnych na cele nieleśne zgodnie z 

przepisami o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
Zmiana projektu mpzp będzie możliwa w 

przypadku uzyskania zgody Marszałka Woj. Maz. 

na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele 
zabudowy mieszkaniowej. O taką zgodę wystąpi 

Prezydent m.st. Warszawy. W przypadku 

uzyskania zgody Prezydent m.st. Warszawy 

skoryguje sposób rozpatrzenia uwagi.   

2. Wnosi o przywrócenie zapisu 

zgodnie z Decyzją nr 177/2002 z 

09.10.2002 tj., że działka nr 12/5 o 

powierzchni 5014 m2 przeznaczona jest 

pod zabudowę jednorodzinną 

ekstensywną o obowiązku utrzymania 

60% powierzchni biologicznie czynnej. 

dz. ew. nr 12/5 

z obrębu 4-01-

21 przy ul. 

Leśnej Polanki 

§ 39-B1.6.ZL 

 
nie 

uwzględniona 

  Zgodnie z przedmiotową decyzją część zachodnia 

działki 12/5 o powierzchni 0,1117 ha, w 

obowiązującym mpzp rejonu ul. Mehoffera 
przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną ekstensywną o obowiązku 

utrzymania min. 60% powierzchni biologicznie 
czynnej oraz część wschodnia działki o 

powierzchni 0,3897 ha pod tereny leśne. 

3a. 

27-02-
2012r 

Andrzej Berliński 

Halina berlińska 

Marek Berliński 

Agnieszka Berlińska 

 

1. Wnosi o likwidację zapisu przyjętego 

w projekcie zagospodarowania w 

zakresie oznaczenia ZL. 

dz. ew. nr 12/5 

z obrębu 4-01-

21 przy ul. 

Leśnej Polanki 

§ 39-B1.6.ZL 

 
nie 

uwzględniona 

  Dla terenu B1.6.ZL studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego 
m.st. Warszawy ustala kierunek rozwoju terenów 

jako M2.12 – tereny o przewadze zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej do wysokości 12m 

i minimalnym udziale powierzchni biologicznie 

czynnej wynoszącym 60%, jednocześnie 
wskazuje na konieczność utworzenia głównych 

powiązań przyrodniczych pomiędzy obszarami 

systemu przyrodniczego miasta, ponadto w 
studium zawarte są ustalenia odnośnie terenów 

zieleni leśnej, z zastrzeżeniem, iż dla gruntów 

leśnych nie wyróżnionych na rysunku studium 

jako zieleń leśna (ZL) – znajdujących się na 
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terenach o innym przeznaczeniu, stosuje się 

przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych. Zgodnie z ewidencją gruntów część 

zachodnią przedmiotowej działki nr 12/5 
stanowią grunty leśne (pow. 0,3897 ha) 

oznaczone na rysunku planu przeznaczeniem 

terenu ZL- lasy, część działki o powierzchni 
0,1117 ha jest oznaczona jako tereny MN; projekt 

planu zgodny jest z ustaleniami obowiązującego 

planu rejonu ul. Mehoffera oraz ustaleniami 
studium. Brak stosownej zgody na zmianę 

przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne. 

Zmiana projektu mpzp będzie możliwa w 
przypadku uzyskania zgody Marszałka Woj. Maz. 

na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele 

zabudowy mieszkaniowej. O taką zgodę wystąpi 
Prezydent m.st. Warszawy. W przypadku 

uzyskania zgody Prezydent m.st. Warszawy 

skoryguje sposób rozpatrzenia uwagi.  

2. Wnosi o zmianę linii zabudowy i 

dostosowanie jej do aktualnych 

warunków z uwzględnieniem 

warunków zawartych w Studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego m.st. 

Warszawy. 

dz. ew. nr 12/5 

z obrębu 4-01-

21 przy ul. 

Leśnej Polanki 

§ 39-B1.6.ZL 

częściowo 

uwzględniona 
częściowo nie 

uwzględniona 

  Uwzględniono w zakresie zmiany przebiegu 

nieprzekraczalnych linii zabudowy. 

Nieuwzględniona w zakresie zmiany 
przeznaczenie tereny ZL – lasu. Zgodnie z 

ewidencją gruntów na przedmiotowej działce w 

części znajdują się grunty leśne (pow. 0,3897 ha) 

oznaczone na rysunku planu przeznaczeniem 

terenu ZL- lasy, część działki o powierzchni 

0,1117 ha jest oznaczona jako tereny MN; projekt 
planu zgodny jest z ustaleniami obowiązującego 

planu rejonu ul. Mehoffrea. Brak stosownej zgody 

na zmianę przeznaczenie gruntów leśnych na cele 
nieleśne. Zmiana projektu mpzp będzie możliwa 

w przypadku uzyskania zgody Marszałka Woj. 

Maz. na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych 
na cele zabudowy mieszkaniowej. O taką zgodę 

wystąpi Prezydent m.st. Warszawy. W przypadku 

uzyskania zgody Prezydent m.st. Warszawy 
skoryguje sposób rozpatrzenia uwagi. 

3. Wnosi o przyjęcie dla działki nr 12/5 

funkcji wykazanej w zatwierdzonym 

przez Radę m.st. Warszawy 10.10.2006 

Studium Uwarunkowań 

Zagospodarowania Przestrzennego i 

oznaczenie jej przeznaczenia zgodnie ze 

Studium jako M.2. 

dz. ew. nr 12/5 

z obrębu 4-01-

21 przy ul. 

Leśnej Polanki 

§ 39-B1.6.ZL 

 
nie 

uwzględniona 

  Dla terenu B1.6.ZL studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego 
m.st. Warszawy ustala kierunek rozwoju terenów 

jako M2.12 – tereny o przewadze zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej do wysokości 12m 
i minimalnym udziale powierzchni biologicznie 

czynnej wynoszącym 60%, jednocześnie 

wskazuje na konieczność utworzenia głównych 
powiązań przyrodniczych pomiędzy obszarami 
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systemu przyrodniczego miasta, ponadto w 
studium zawarte są ustalenia odnośnie terenów 

zieleni leśnej, z zastrzeżeniem, iż dla gruntów 

leśnych nie wyróżnionych na rysunku studium 

jako zieleń leśna (ZL) – znajdujących się na 

terenach o innym przeznaczeniu, stosuje się 

przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i 
leśnych. Zgodnie z ewidencją gruntów część 

zachodnią przedmiotowej działki nr 12/5 

pokrywają grunty leśne (pow. 0,3897 ha) 
oznaczone na rysunku planu przeznaczeniem 

terenu ZL- lasy, część działki o powierzchni 

0,1117 ha jest oznaczona jako tereny MN; projekt 
planu zgodny jest z ustaleniami obowiązującego 

planu rejonu ul. Mehoffrea oraz ustaleniami 

studium. Brak stosownej zgody na zmianę 
przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne. 

Zmiana projektu mpzp będzie możliwa w 

przypadku uzyskania zgody Marszałka Woj. Maz. 
na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele 

zabudowy mieszkaniowej. O taką zgodę wystąpi 

Prezydent m.st. Warszawy. W przypadku 
uzyskania zgody Prezydent m.st. Warszawy 

skoryguje sposób rozpatrzenia uwagi.  

4. 

23-02-

2012r 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

Strumykowa  

1. Wnosi o likwidację drogi oznaczonej 

4.KD-L projektowana, ewentualnie 

wykonanie sięgacza dostępnego od 

ulicy Strumykowej w celu obsługi 

działek, które mogłyby w przyszłości 

pozostać bez dojazdu. 

Osiedle 

„Słoneczne 

Przedmieście” 

przy ul. 

Strumykowej 

4, 4a, 4b 

§ 62-4.KD-L 

 
nie 

uwzględniona 

  Droga 4.KD-L stanowi istotny element lokalnego 

układu komunikacyjnego Dzielnicy Białołęka, ma 
swoją kontynuację w kierunkach zachodnim i 

południowym poza obszarem planu, tworząc 

połączenie do ul. Światowida i dalej do Trasy 
Mostu Północnego, droga 4.KD-L w projekcie 

planu prowadzona jest w śladzie drogi wskazanej 

w obowiązującym mpzp terenu Nowodworów 
Wschodnich część II (Uchwała nr XVI/255/99 

Rady Gminy Warszawa-Białołęka z dnia 22 

grudnia 1999r). 

2. Wnosi o włączenie dębu rosnącego 

na terenie osiedla do programu 

wartościowo przyrodniczego terenu i 

objęcia go stosowną ochroną.  

Osiedle 

„Słoneczne 

Przedmieście” 

przy ul. 

Strumykowej 

4, 4a, 4b 

§ 57-C2.2.MW 

uwzględniona  

   

3. Wnosi o utworzenie na terenie 

C2.2.MW lub działce 51/7 

ogólnodostępnego parku. 

Osiedle 

„Słoneczne 

Przedmieście” 

przy ul. 

Strumykowej 

§ 57-C2.2.MW 

§ 49-C1.4.MW 

 
nie 

uwzględniona 

  Przedmiotowy teren stanowią grunty miejskie, 

zarządca gruntów wnioskował o ustalenie 
możliwości zabudowy na tych terenach. 
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4, 4a, 4b 

5. 

24-02-

2012r. 

Jacek Borkowski 

 

1. Wnosi o zwiększenie terenu 

podlegającego zabudowie poprzez 

zmniejszenie nieprzekraczalnej linii 

zabudowy z 10 m do maksimum 5 m od 

granicy z terenem przeznaczonym pod 

zabudowę B1.1.U oraz B2.2.MN. 

dz. ew. nr 9/8 z 

obrębu 4-01-21 

w rejonie ul. 

Leśnej Polanki 

§ 43-B2.1.MN 

częściowo 

uwzględniona 
częściowo nie 

uwzględniona 

  Uwzględniono w zakresie zmiany przebiegu 

nieprzekraczalnych linii zabudowy wzdłuż  linii 

rozgraniczających teren B2.1.MN i tereny B1.1.U 
i B2.3.MW – zmniejszono  odległość linii 

zabudowy do 8m od linii rozgraniczających 

tereny. 
Nieuwzględniona w zakresie zmniejszenia 

odległości nieprzekraczalnych linii zabudowy 

pomiędzy terenem B2.1.MN a terenami B1.1.U i 
B2.3.MW do 5m.; zgodnie z ustawą o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym celem 

opracowania mpzp jest m.in. określenie zasad 
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego tj. 

takiego ukształtowania przestrzeni, które tworzy 

harmonijną całość oraz uwzględnia w  
uporządkowanych relacjach wszelkie 

uwarunkowania i wymagania  funkcjonalne, 

społeczno-gospodarcze,  środowiskowe, 
kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne, oraz 

zasad kształtowania zabudowy (art. 15 ust 2 pkt 2 

i 6 ustawy o); należy zachować odpowiednie 
odległości pomiędzy terenami o różnym 

przeznaczeniu (zabudowa wielorodzinna, 

jednorodzinna, usługowa) i różnych zasadach 

zagospodarowania. 

6. 

27-02-
2012r. 

Waldemar Roszczyk 

 

1. Wnosi o odstąpienie od budowy 

drogi 4.KD-L. 

dz. ew. nr 51/10 

z obrębu 4-01-

22 przy ul. 

Mehoffera 

§ 62-4.KD-L 

 
nie 

uwzględniona 

  Droga 4.KD-L stanowi istotny element lokalnego 

układu komunikacyjnego Dzielnicy Białołęka, ma 
swoją kontynuację w kierunkach zachodnim i 

południowym poza obszarem planu, tworząc 

połączenie do ul. Światowida i dalej do Trasy 
Mostu Północnego, droga 4.KD-L w projekcie 

planu prowadzona jest w śladzie drogi wskazanej 

w obowiązującym mpzp terenu Nowodworów 
Wschodnich część II (Uchwała nr XVI/255/99 

Rady Gminy Warszawa-Białołęka z dnia 22 

grudnia 1999r). 

2. W przypadku pozostawienia drogi 

4.KD-L w projekcie planu, wnosi o 

zawężenie tej drogi do 12 m lub 

powrócenie do projektu drogi, jaki 

istnieje w aktualnie obowiązującym 

planie. 

dz. ew. nr 51/10 

z obrębu 4-01-

22 przy ul. 

Mehoffera 

§ 62-4.KD-L 

częściowo 

uwzględniona 
częściowo nie 

uwzględniona 

  Uwzględniono w zakresie zwężenia drogi do 
szerokości 15m w liniach rozgraniczających. 

Nieuwzględniono w zakresie zawężenia drogi do 

szerokości 12m; w pasie drogowym 
projektowanej drogi należy zapewnić, zgodnie z 

przepisami odrębnymi, bezpieczeństwo ruchu 

zarówno pieszego jak i rowerowego, należy 
przewidzieć również miejsce na prowadzenie 

infrastrukturalnego uzbrojenia terenu dla 

projektowanej zabudowy. 
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3. Wnosi o likwidację ścieżki 

rowerowej na odcinku pomiędzy 

ciągiem pieszo – rowerowym C2.3.KPr 

a ulicą Mehoffera oraz usunięcie z niej 

komunikacji miejskiej. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

4.KD-L 

§ 62-4.KD-L 

 
nie 

uwzględniona 

  Ścieżka rowerowa projektowana w liniach 
rozgraniczających drogi 4.KD-D stanowi 

niezbędne spięcie lokalnego systemu dróg 

rowerowych prowadzonych w ulicach poza 
obszarem planu: Stefanika i przedłużenia ul. 

Talarowej. 

4. Wnosi o zmniejszenie minimalnej 

wielkości działki do 600 m2 dla 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

dz. ew. nr 51/10 

z obrębu 4-01-

22 przy ul. 

Mehoffera 

§ 57-C2.2.MW 

uwzględniona  

   

5. Wnosi o wprowadzenie kategorii 

budownictwa wielorodzinnego 

małogabarytowego dla całego terenu 

C2.2.MW lub przynajmniej dla obszaru 

stanowiącego działkę 51/10 jako całość 

oraz ustalenie adekwatnej dla takiej 

kategorii minimalnej wielkości działki 

(tak jak dla budownictwa 

jednorodzinnego – 600 m2; podobnie 

jak zdefiniowano dla obszaru 

A2.1.MWm). 

dz. ew. nr 51/10 

z obrębu 4-01-

22 przy ul. 

Mehoffera 

§ 57-C2.2.MW 

częściowo 

uwzględniona 
częściowo nie 

uwzględniona 

  Uwzględniono poprzez zmianę wskaźnika 

minimalnej wielkości działki budowlanej dla 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz 

odpowiednie dostosowanie pozostałych 

wskaźników zabudowy. 
Nieuwzględniono w zakresie wprowadzania 

przeznaczenia uzupełniającego: zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej małogabarytowej; 
na podstawie ustaleń planu dotyczących 

przeznaczenia podstawowego terenu oraz 

wskaźników zabudowy, możliwa będzie 
realizacja zabudowy wielorodzinnej 

małogabarytowej, w planie ustalone są 

maksymalne wskaźniki, które umożliwiają 
realizację zabudowy mniejszych gabarytów. 

6. Wnosi o zweryfikowanie zapisów w 

punktach dotyczących minimalnej i 

maksymalnej wysokości zabudowy dla 

budownictwa jednorodzinnego – 

punkty: 2.11)c) oraz 2.12 (w obu 

przypadkach jest 12 m). 

dz. ew. nr 51/10 

z obrębu 4-01-

22 przy 

ul. Mehoffera 

§ 57-C2.2.MW 

uwzględniona  

   

7. Wnosi o zwiększenie wskaźnika 

maksymalnej powierzchni zabudowy 

dla kategorii budownictwo 

mieszkaniowe jednorodzinne i 

wielorodzinne małogabarytowe. 

dz. ew. nr 51/10 

z obrębu 4-01-

22 przy 

ul. Mehoffera 

§ 57-C2.2.MW 

częściowo 

uwzględniona 
częściowo nie 

uwzględniona 

  Uwzględniono poprzez zmianę wskaźnika 
minimalnej wielkości działki budowlanej dla 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 

jednorodzinnej i odpowiednie dostosowanie 
pozostałych wskaźników zabudowy oraz zmianę 

definicji wskaźnika minimalnej powierzchni 

biologicznie czynnej. 

Nieuwzględniono w zakresie wprowadzania 

przeznaczenia uzupełniającego: zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej małogabarytowej; 
na podstawie ustaleń planu dotyczących 

przeznaczenia podstawowego terenu oraz 

wskaźników zabudowy, możliwa jest realizacja 
zabudowy wielorodzinnej małogabarytowej, 

ustalone w planie maksymalne wskaźniki, 
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umożliwiają realizację zabudowy mniejszych 
gabarytów. 

8. Wnosi o rozważenie zasadności 

utrzymywania rowu N1 w formie 

skanalizowanej na terenie C2.2.MW z 

uwagi na brak jego ciągłości w Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego 

Osiedla Tarchomin cz.1. 

dz. ew. nr 51/10 

z obrębu 4-01-

22 przy 

ul. Mehoffera 

§ 57-C2.2.MW 

 
nie 

uwzględniona 

  Ciągłość rowów, nawet w przypadku, gdy 

obecnie nie jest zachowana, stanowi ważny 

czynnik możliwości inwestowania na obszarze 
objętym planem; w przypadku braku ciągłości i 

drożności występujących na obszarze planu (oraz 

poza nim) rowów odwadniających, na podstawie 
ustaleń planu konieczne będzie ich przywrócenie, 

celem poprawy warunków gruntowych przy 

wysokim poziomie wód gruntowych 

występującym na obszarze opracowania. 

9. Wnosi o wyłączenie części działek z 

terenu C2.1.MW – działki nr ew. 45/10 

i 45/11 oraz C1.4.MW – działka 51/7 i 

ich przyłączenie do terenu C2.3.KPr 

(ciąg pieszo rowerowy). 

dz. ew. nr 

45/10, 45/11, 

51/7 z obrębu 

4-01-22 

§ 56-C2.1.MW, 

§ 49-C1.4.MW 

 
nie 

uwzględniona 

  Przedmiotowe działki stanowią grunty miejskie, 

zarządca gruntów wnioskował o ustalenie 
możliwości zabudowy na tych terenach. 

10. Wnosi o zmianę przeznaczenia 

terenu C2.3.KPr na: ciąg spacerowy 

(promenada) z opcją drogi dla rowerów. 

dz. ew. nr 

45/10, 45/11, 

51/7 z obrębu 

4-01-22 

§ 58-C2.3.KPr, 

§ 56-C2.1.MW, 

§ 49-C1.4.MW 
 

nie 

uwzględniona 
(bezzasadna) 

  Przy aktualnych ustaleniach projektu planu 

możliwe jest zagospodarowanie i użytkowanie 

rekreacyjne terenu ciągu pieszo-rowerowego z 
wykorzystaniem zieleni urządzonej. 

7. 

28-02-

2012r. 

Danuta Domańska 

 

1. Wnosi o przyjęcie definicji terenu 

biologicznie czynnego zgodnej z 

Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 

w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie, dopuszczającej 

zaliczenie do terenu biologicznie 

czynnego części „zielonych” tarasów. 

dz. ew. nr 15/2 

z obrębu 4-01-

19 

§ 2 ust. 10, 

§ 22-A1.3.MW 

uwzględniona  

   

2. Wnosi o zwiększenie wskaźnika 

maksymalnej powierzchni zabudowy do 

55%. 

dz. ew. nr 15/2 

z obrębu 4-01-

19 

§ 22-A1.3.MW 
uwzględniona  

   

3. Wnosi o wyznaczenie w pasie 

drogowym ul. Strumykowej wzdłuż 

działki 15/2 zatok postojowych 

analogicznie jak zrobiono to poniżej 

skrzyżowania z ulicą Książkową oraz 

wpisanie możliwości zaliczenia tych 

miejsc postojowych do bilansu jako 

dodatkowych ogólnodostępnych miejsc 

postojowych i zapewniających miejsca 

postojowe usługom.  

dz. ew. nr 15/2 

z obrębu 4-01-

19 

§ 22-A1.3.MW 

częściowo 

uwzględniona 
częściowo nie 

uwzględniona 

  Uwzględniono w zakresie dopuszczenia 

wyznaczenia miejsc postojowych wzdłuż ulic 
lokalnych o minimalnej szerokości 15m. 

Nieuwzględniono - plan, zgodnie z przepisami, 

ustala wskaźniki miejsc postojowych oraz 
konieczność realizacji potrzeb parkingowych dla 

obiektów noworealizowanych w obrębie działek 

budowlanych, na których znajdują się te obiekty; 
dokładna lokalizacja miejsc postojowych zostanie 

określona na etapie wydawanego pozwolenia na 

budowę zgodnie z projektem zagospodarowania 
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terenu. Tereny dla których ustalono przeznaczenie 
„droga publiczna” jako tereny publiczne mają 

zapewnić prawidłową obsługę komunikacyjną 

wewnątrz obszaru objętego ustaleniami planu, jak 
również jego powiązania z terenami przyległymi, 

w ustaleniach planu nie przewidziano w terenach 

dróg publicznych realizacji parkingów dla 
wybranych terenów zabudowy.  

8. 

28-02-
2012r. 

Rafał Wójcik 

  

1. Wnosi o likwidację projektowanej 

drogi 4.KD-L stanowiącej przedłużenie 

istniejącej ul. Talarowej. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

4.KD-L 

§ 62-4.KD-L 

 
nie 

uwzględniona 

  Droga 4.KD-L stanowi istotny element lokalnego 

układu komunikacyjnego Dzielnicy Białołęka, ma 

swoją kontynuację w kierunkach zachodnim i 

południowym poza obszarem planu, tworząc 

połączenie do ul. Światowida i dalej do Trasy 

Mostu Północnego, droga 4.KD-L w projekcie 
planu prowadzona jest w śladzie drogi wskazanej 

w obowiązującym mpzp terenu Nowodworów 

Wschodnich część II (Uchwała nr XVI/255/99 
Rady Gminy Warszawa-Białołęka z dnia 22 

grudnia 1999r). 

2. W przypadku niemożności usunięcia 

z projektu planu drogi 4.KD-L, wnosi o 

zmianę jej przeznaczenia na ciąg pieszo 

– rowerowy.  

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

4.KD-L 

§ 62-4.KD-L 

częściowo 
uwzględniona 

częściowo nie 
uwzględniona 

  Uwzględniono poprzez zmianę szerokości drogi 
w liniach rozgraniczających do 15m. 

Nieuwzględniona w części zmiany przeznaczenia 

terenu drogi lokalnej na ciąg pieszo-rowerowy. 
Droga 4.KD-L stanowi istotny element lokalnego 

układu komunikacyjnego Dzielnicy Białołęka, ma 

swoją kontynuację w kierunkach zachodnim i 
południowym poza obszarem planu, tworząc 

połączenie do ul. Światowida i dalej do Trasy 

Mostu Północnego. 
 

3. W przypadku nie uwzględnienia 

uwagi nr 1 lub nr 2, wnosi o zawężenie 

linii rozgraniczających do max. 12 m 

szerokości. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

4.KD-L 

§ 62-4.KD-L 

częściowo 

uwzględniona 
częściowo nie 

uwzględniona 

  Uwzględniono poprzez zmianę szerokości drogi 

w liniach rozgraniczających do 15m. 

Nieuwzględniono w części zawężenia szerokości 
drogi w liniach rozgraniczających do 12m.. Droga 

4.KD-L stanowi istotny element lokalnego układu 

komunikacyjnego Dzielnicy Białołęka, ma swoją 
kontynuację w kierunkach zachodnim i 

południowym poza obszarem planu, tworząc 
połączenie do ul. Światowida i dalej do Trasy 

Mostu Północnego. 

 

4. W przypadku nie uwzględnienia 

uwagi nr 1 lub nr 2 lub nr 3, wnosi o 

przywrócenie linii rozgraniczających i 

osi projektowanej drogi do granic w 

kształcie obecnie obowiązującego planu 

terenu Nowodworów Wschodnich część 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

4.KD-L 

§ 62-4.KD-L 

częściowo 
uwzględniona 

częściowo nie 
uwzględniona 

  Uwzględniono poprzez zmianę szerokości drogi 
w liniach rozgraniczających do 15m. 

Nieuwzględniono w zakresie ustalenia linii 

rozgraniczających zgodnie z obowiązującym 
planem. Droga 4.KD-L stanowi istotny element 

lokalnego układu komunikacyjnego Dzielnicy 
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II. Białołęka, ma swoją kontynuację w kierunkach 
zachodnim i południowym poza obszarem planu, 

tworząc połączenie do ul. Światowida i dalej do 

Trasy Mostu Północnego, droga 4.KD-L w 
projekcie planu prowadzona jest zbieżnie ze 

śladem drogi wskazanej w obowiązującym mpzp 

terenu Nowodworów Wschodnich część II 
(Uchwała nr XVI/255/99 Rady Gminy 

Warszawa-Białołęka z dnia 22 grudnia 1999r) 

odginając się nieznacznie w kierunku północno-
wschodnim.  

5. W przypadku nie uwzględnienia 

uwagi nr 1, wnosi o rezygnację z 

poprowadzenia miejskiej komunikacji 

zbiorowej w ciągu projektowanej drogi 

4.KD-L, na odcinku od ul. Mehoffera 

do ul. Strumykowej. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

4.KD-L 

§ 62-4.KD-L 

uwzględniona  

   

6. W przypadku nie uwzględnienia 

uwagi nr 1, wnosi o rezygnację z 

poprowadzenia  ścieżki rowerowej w 

ciągu projektowanej drogi 4.KD-L. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

4.KD-L 

§ 62-4.KD-L 

 
nie 

uwzględniona 

  Uwzględniono uwagę pkt 3, 5. 

7. W przypadku nie uwzględnienia 

uwagi nr 1, wnosi o zawężenie 

szerokości chodników i poboczy do ich 

minimalnej wymaganej przepisami 

szerokości w ciągu projektowanej drogi 

4.KD-L. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

4.KD-L 

§ 62-4.KD-L 

 
nie 

uwzględniona 

  Uwzględniono uwagę pkt 3, 5. 

8. Wnosi o dopuszczenie zabudowy 

wielorodzinnej małogabarytowej. 

dz. ew. nr 51/12 

z obrębu 4-01-

19 

§ 55-

C1.10.MW 

częściowo 

uwzględniona 
częściowo nie 

uwzględniona 

  Uwzględniono poprzez zmianę wskaźnika 
minimalnej wielkości działki budowlanej dla 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz 

odpowiednie dostosowanie pozostałych 
wskaźników zabudowy. 

Nieuwzględniono w zakresie wprowadzania 

przeznaczenia uzupełniającego: zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej małogabarytowej; 

na podstawie ustaleń planu dotyczących 

przeznaczenia podstawowego terenu oraz 
wskaźników zabudowy, możliwa będzie 

realizacja zabudowy wielorodzinnej 

małogabarytowej, w planie ustalone są 
maksymalne wskaźniki, które umożliwiają 

realizację zabudowy mniejszych gabarytów. 

9. Wnosi o zmniejszenie minimalnej 

powierzchni działki budowlanej 

dz. ew. nr 51/12 

z obrębu 4-01-

§ 55-

C1.10.MW 
uwzględniona  
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dostosowanej do faktycznej 

powierzchni nowej zabudowy (np. w 

przypadku konieczności 

zaprojektowania drogi 4.KD-L – 

zmniejszenie minimalnej powierzchni 

działki budowlanej do 400 m2). 

19 

10. Wnosi o zwiększenie wskaźnika 

maksymalnej powierzchni zabudowy. 

dz. ew. nr 51/12 

z obrębu 4-01-

19 

§ 55-

C1.10.MW uwzględniona  

   

11. Wnosi o zmniejszenie wskaźnika 

minimalnej powierzchni biologicznie 

czynnej. 

dz. ew. nr 51/12 

z obrębu 4-01-

19 

§ 55-

C1.10.MW uwzględniona  

   

12. Wnosi o korektę zapisu dotyczącego 

minimalnej i maksymalnej wysokości 

zabudowy (dla budynków 

jednorodzinnych wynoszącej dokładnie 

12 m). 

dz. ew. nr 51/12 

z obrębu 4-01-

19 

§ 55-

C1.10.MW 
uwzględniona  

   

13. Wnosi o zmianę przeznaczenia 

terenu dla części terenów C1.4.MW, 

C2.1.MW i C2.2.MW dla działek 

stanowiących własność Miasta 

Stołecznego Warszawa (działki ew. nr 

51/7, 45/11, 45/10, 46/1 i 50 z obrębu 4-

01-22) na tereny zieleni miejskiej, 

parku, bądź urządzonych placów zabaw 

dla dzieci. 

działki ew. nr 

51/7, 45/11, 

45/10, 46/1 i 50 

z obrębu 4-01-

22 

§ 49-C1.4.MW, 

§ 56-C2.1.MW, 

§ 57-C2.2.MW 

 
nie 

uwzględniona 

  Przedmiotowe działki stanowią grunty miejskie, 
zarządca gruntów wnioskował o ustalenie 

możliwości zabudowy na tych terenach. 

14. Wnosi o usunięcie oczywistych 

pomyłek i rozbieżności pomiędzy 

rysunkiem projektu planu, zapisem w 

projekcie proponowanej uchwały, a 

faktycznym stanem w terenie, w 

szczególności zbadanie sytuacji w 

zakresie istniejących i nieistniejących 

rowów melioracyjnych na obszarze 

objętym projektem planu. 

cały obszar 

objęty planem 

cały obszar 

objęty planem 

uwzględniona  

   

9. 

29-02-
2012r. 

Joanna i Dariusz 

Matejczuk 

 

Monika i Karol 

Skorupscy 

 

1. Wnosi o pozostawienie na części 

działki 12/3 znajdującej się w obrębie 

terenu B1.7.MN dotychczasowych 

zapisów w zakresie przeznaczenia 

określających zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną wolnostojącą  i 

bliźniaczą do 2,5 kondygnacji. 

dz. ew. nr 12/3 

z obrębu 4-01-

21 w rejonie ul. 

Mehoffera i 

Leśnej Polanki 

§ 40-B1.7.MN 

uwzględniona  
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2. Wnosi o korektę nieprzekraczalnej 

linii zabudowy na terenie działki 

położonej na obszarze B2.1.MN, 

według rysunku załączonego do pisma, 

na którym oznaczono miejsce 

zmniejszenia szerokości pasa wzdłuż 

Rowu Winnickiego do 5 m. 

dz. ew. nr 12/3 

z obrębu 4-01-

21 w rejonie ul. 

Mehoffera i 

Leśnej Polanki 

§ 43-B2.1.MN 

 
nie 

uwzględniona 

  Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 

m.st. Warszawy przedmiotowa działka położona 

jest w terenach o przewadze zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej o średniej 

wysokości 12m i powierzchni biologicznie 

czynnej minimum 60%, ze wskazaniem 
zachowania i wytworzenia powiązania 

przyrodniczego, jako pasa zieleni naturalnej lub 

urządzonej, w obowiązującym mpzp pas o 
szerokości po 10 m od rowu został zachowany w 

niniejszym projekcie. 

3. Wnosi o nie uwzględnianie stawki 

procentowej z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości w części oznaczonej 

symbolem B1.7.MN w wysokości 5%. 

dz. ew. nr 12/3 

z obrębu 4-01-

21 w rejonie ul. 

Mehoffera i 

Leśnej Polanki 

§ 40-B1.7.MN 

 
nie 

uwzględniona 

  W planie zgodnie z przepisami ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(art.15 pkt 12) ustala się stawki procentowe, na 

podstawie których ustala się opłatę, o której 
mowa w art. 36 ust. 4, na podstawie art. 36 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, wzrost lub obniżenie wartości 
nieruchomości określone zostaną zgodnie z 

przepisami ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. 

4. Wnosi o zmniejszenie wysokości 

stawki procentowej z tytułu wzrostu 

wartości nieruchomości w części 

oznaczonej symbolem B2.1.MN 

określonej w wysokości 30%. 

dz. ew. nr 12/3 

z obrębu 4-01-

21 w rejonie ul. 

Mehoffera i 

Leśnej Polanki 

§ 43-B2.1.MN 

 
nie 

uwzględniona 

  jak wyżej 

10. 

28-02-
2012r. 

Elżbieta Barbara 

Świtalska 

Radna Dzielnicy 

Białołęka m.st. 

Warszawa 

1. Wnosi o ponowne rozważenie czy 

zaplanowana droga oznaczona „4.KD-L 

projektowana” jest niezbędna, czy 

możliwe jest skrócenie jej do sięgacza 

dostępnego od ulicy Strumykowej w 

celu obsługi działek, które mogłyby w 

przyszłości pozostać bez dojazdu.  

Wnosi również o ponowne rozpatrzenie 

innej alternatywy, z wyjątkiem 

przesunięcia projektowanego przebiegu 

drogi. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

4.KD-L 

§ 62-4.KD-L 

częściowo 

uwzględniona 
częściowo nie 

uwzględniona 

  Uwzględniono poprzez zmianę szerokości drogi 

w liniach rozgraniczających do 15m. 

Nieuwzględniona w części skrócenia drogi i 

zakończenia jej placem do zawracania. Droga 

4.KD-L stanowi istotny element lokalnego układu 
komunikacyjnego Dzielnicy Białołęka, ma swoją 

kontynuację w kierunkach zachodnim i 

południowym poza obszarem planu, tworząc 
połączenie do ul. Światowida i dalej do Trasy 

Mostu Północnego, droga 4.KD-L w projekcie 

planu prowadzona jest w śladzie drogi wskazanej 

w obowiązującym mpzp terenu Nowodworów 

Wschodnich część II (Uchwała nr XVI/255/99 

Rady Gminy Warszawa-Białołęka z dnia 22 
grudnia 1999r). 

2. Wnosi o dopisanie przeznaczenia ZP 

(zieleń urządzona) w § 57.1 do 

obecnego C2.2.MW, w formie 

C2.2.MW/ZP.  

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

§ 57-C2.2.MW 

częściowo 

uwzględniona 
częściowo nie 

uwzględniona 

  Uwzględniono poprzez dodanie ustaleń 

przeznaczenia uzupełniającego: zieleń urządzona. 

Nieuwzględniono w zakresie zmiany symbolu 
przeznaczenia terenu. Przedmiotowe działki 
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C2.2.MW stanowią grunty miejskie, zarządca gruntów 
wnioskował o ustalenie możliwości zabudowy na 

tych terenach. 

11. 

29-02-

2012r. 

Wojciech Tumasz 

radny dzielnicy 

Białołęka 

Referat Obsługi Rady 

Dzielnicy Białołęka 

 

1. Wnosi o objęcie ochroną jako 

pomniki przyrody następujących drzew: 

a) dąb na działce nr ew. 38 z obrębu 4-

01-22, obszar C2.1.MW, 

b) dąb na granicy działek nr ew. 3/7 i 

7/3 z obrębu 4-01-22, okolice 

obszaru C1.1.MN,  

c) dąb na granicy działek nr ew. 6/38 i 

9/11 z obrębu 4-10-21, okolice 

obszaru B1.9.MW.  

działki nr ew. 

6/38, 9/11 z 

obrębu 4-01-21 

oraz 3/7, 7/3, 

38 z obrębu 4-

01-22 

§ 42-B1.9.MW, 

§ 46-C1.1.MN, 

§ 56-C2.1.MW 

uwzględniona  

   

2. Wnosi o objęcie ochroną jako 

pomnik przyrody – głaz narzutowy, 

znajdujący się na działce nr ew.31/15 z 

obrębu 4-01-22. 

działka nr 

ew.31/15 z 

obrębu 4-01-22. 

 

uwzględniona  

   

3. Wnosi o utrzymanie w planie 

wszystkich obecnie istniejących rowów 

i kanałów. 

cały obszar 

objęty planem 

cały obszar 

objęty planem uwzględniona  

   

4. Wnosi o lokalizację terenu zieleni 

pod linią wysokiego napięcia 220kV, 

przekształcając na ten cel część obszaru 

C2.2.MW. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

C2.2.MW 

§ 57-C2.2.MW 

częściowo 

uwzględniona 
częściowo nie 

uwzględniona 

  Uwzględniono poprzez dodanie ustaleń 
przeznaczenia uzupełniającego: zieleń urządzona. 

Nieuwzględniono w zakresie zmiany symbolu 

przeznaczenia terenu. Przedmiotowe działki 
stanowią grunty miejskie, zarządca gruntów 

wnioskował o ustalenie możliwości zabudowy na 

tych terenach. 

5. Wnosi o umieszczenie w planie 

zapisów zakazujących grodzenia 

nowobudowanych osiedli 

wielorodzinnych. 

cały obszar 

objęty planem 

cały obszar 

objęty planem 

 
nie 

uwzględniona 

  § 6 plan ustala zasady realizacji ogrodzeń 

obowiązujące na obszarze planu. Wprowadzanie 

zakazu realizacji ogrodzeń nowych osiedli 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej nie 

znajduje uzasadnienia przestrzennego; ze względu 

na istniejące zainwestowanie na terenach o 
podstawowym przeznaczeniu zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej (tereny oznaczone 

na rysunku planu symbolami C1.4.MW, 
C2.1.MW są w ponad 60% zainwestowane); w 

południowo - zachodniej części obszaru objętego 

planem, pomiędzy terenami zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, plan przewiduje 

prowadzenie publicznego ciągu pieszo-

rowerowego oznaczonego na rysunku symbolami 
C1.9.KPr i C2.3.KPr. 

6. Wnosi o połączenie drogi 7.KD-D 

(Projektowana) z drogą 3.KD-L (ul. 

działki 

ewidencyjne 

§ 61-3.KD-L, 

§ 66-7.KD-D 
 

nie 
uwzględniona 

  Droga 7.KD-D została ustalona jako 

nieprzelotowa zakończona placem do zawracania, 
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Oczary) nie tylko w formie ciągu 

pieszego A3.5.KP, ale umożliwiając 

przejazd samochodom. 

w granicach 

terenów: 

3.KD-L, 

7.KD-D 

w wyniku uwzględnienia uwag złożonych przez 
właścicieli przyległych do niej dziełek, do 

projektu planu wyłożonego w miesiącach 

marcu/kwietniu 2011 r. 

7. Wnosi o określenie przy zabudowie 

obszaru A3.1.MN, działka 6/20 z 

obrębu 4-01-21, optymalnego 

wydzielenia drogi wewnętrznej. 

działka nr ew. 

6/20 z obrębu 

4-01-21 

§ 25-A3.1.MN 

 
nie 

uwzględniona 

  Ustalenia planu określają zasady podziału 

nieruchomości (§13) oraz określają ich minimalne 
szerokości, pozostałe warunki określają przepisy 

odrębne. 

8. Wnosi o zawężenie linii 

rozgraniczających drogi 4.KD-L 

Projektowanej z 20 m do 15 m. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

4.KD-L 

§ 62-4.KD-L 

uwzględniona  

   

12. 

29-02-

2012r. 

Urząd m.st. Warszawy 

Biuro Gospodarki 

Nieruchomościami 

 

1. Wnosi o wprowadzenie zmiany 

przeznaczenia obszaru B1.2.MN i 

B1.9.MW – dz. nr ew. 6/38 z obrębu 4-

01-21 oraz umożliwienie realizacji 

nowej zabudowy usługowej. 

działka nr ew. 

6/38 z obrębu 

4-01-21 

§ 35-B1.2.MN, 

§ 42-B1.9.MW 

 
nie 

uwzględniona 

  Celem opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego jest m.in. 

określenie zasad ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, zasad kształtowania zabudowy 
oraz określenie wskaźników zagospodarowania 

terenu (art. 15 ust 2 pkt 2 i 6 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym), 
przedmiotowa działka o powierzchni 600 m2 

zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego 

m.st. Warszawy położona jest w terenach o 

przewadze zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej o średniej wysokości 12m i 

powierzchni biologicznie czynnej minimum 60%, 

ze względu na parametry działki (wielkość, 
niekorzystny kształt) oraz ustalone studium 

wskaźniki zagospodarowania terenu, 

bezpośrednie sąsiedztwo zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej od strony 

południowej, ustalenie przeznaczenia terenu 

pozostaje bez zmian. 

2. Wnosi o wprowadzenie na działki nr 

ew. 52/10 i 54-cz z obrębu 4-01-22, 

zabudowy usługowej. 

działki nr ew. 

52/10 i 54-cz z 

obrębu 4-01-22 

§54-C1.9.KPr 

 
nie 

uwzględniona 

  Ze względu na parametry działki: jej wielkość 
(przedmiotowa działka o powierzchni 572 m2) 

oraz bezpośrednie sąsiedztwo skrzyżowania ulic 

Mehoffera, Książkowej i Oczary, przeznaczenie 
terenu pozostaje bez zmian. 

3. Wnosi o rozważenie konieczności 

rezerwowania tak dużej powierzchni 

pod ciąg pieszo – rowerowy (C1.9.KPr, 

C2.3.KPr). Prosi o jego zawężenie do 

szerokości pasa technicznego, jak to 

zostało zaprojektowane w górnym 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenów 

C1.9.KPr, 

C2.3.KPr 

§54-C1.9.KPr, 

§58-C2.3.KPr 

 
nie 

uwzględniona 

  Ciąg pieszo-rowerowy w terenach C1.9.KPr i 

C2.3.KPr ze względów technicznych – w liniach 
rozgraniczających przedmiotowych terenów 

znajduje się pas techniczny kanałów tłocznych do 

oczyszczalni ścieków Czajka, do obsługi którego 
niezbędna jest droga techniczna (w projekcie 

planu pas o szerokości 5m).  
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odcinku C1.9.KPr. 

4. Wnosi o rozważenie potrzeby 

projektowania wskazanej w projekcie 

planu szerokości pasów drogowych, 

dróg 3.KD-L, 4.KD-L. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenów  

3.KD-L,  

4.KD-L 

§ 61-3.KD-L, 

§ 62-4.KD-L 

częściowo 

uwzględniona 
częściowo nie 

uwzględniona 

  Uwzględniono w zakresie zawężenia linii 

rozgraniczających drogi 4.KD-L do 15 m 

Nieuwzględniono w zakresie zawężenia drogi 
3.KD-L. Dla drogi 3.KD-L szerokość pozostaje 

bez zmian, w liniach rozgraniczających drogi 

znajduje się 7m pas techniczny kanałów 
tłocznych do oczyszczalni ścieków „Czajka”, 

droga 3.KD-L zaprojektowana została w klasie 

drogi lokalnej, jako prowadząca komunikację 
zbiorową oraz wyposażona w ścieżkę rowerową, 

chodniki i pasy zieleni izolacyjnej w optymalnej 

szerokości, zgodnie z obowiązującym mpzp 
Nowodworów wschodnich cz. II. 

13. 

01-03-

2012r. 

Stanisław Wójcik 

 

1. Wnosi o likwidację projektowanej 

drogi 4.KD-L stanowiącej przedłużenie 

istniejącej ul. Talarowej. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

4.KD-L 

§ 62-4.KD-L 

 
nie 

uwzględniona 

  Droga 4.KD-L stanowi istotny element lokalnego 

układu komunikacyjnego Dzielnicy Białołęka, ma 

swoją kontynuację w kierunkach zachodnim i 
południowym poza obszarem planu, tworząc 

połączenie do ul. Światowida i dalej do Trasy 

Mostu Północnego, droga 4.KD-L w projekcie 
planu prowadzona jest zbieżnie w śladzie drogi 

wskazanej w obowiązującym mpzp terenu 

Nowodworów Wschodnich część II (Uchwała nr 
XVI/255/99 Rady Gminy Warszawa-Białołęka z 

dnia 22 grudnia 1999r). 

2. W przypadku niemożności usunięcia 

z projektu planu drogi 4.KD-L, wnosi o 

przywrócenie linii rozgraniczających i 

osi projektowanej drogi do granic w 

kształcie obecnie obowiązującego planu 

terenu Nowodworów Wschodnich część 

II.  

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

4.KD-L 

§ 62-4.KD-L 

 
nie 

uwzględniona 

  Droga 4.KD-L jako istotny element lokalnego 
układu komunikacyjnego Dzielnicy Białołęka, ma 

swoją kontynuację w kierunkach zachodnim i 

południowym poza obszarem planu, tworząc 
połączenie do ul. Światowida, droga 4.KD-L w 

projekcie planu prowadzona jest zbieżnie w 

stosunku do śladu drogi wskazanej w 
obowiązującym mpzp terenu Nowodworów 

Wschodnich część II (Uchwała nr XVI/255/99 

Rady Gminy Warszawa-Białołęka z dnia 22 
grudnia 1999r.) 

3. W przypadku nie uwzględnienia 

uwagi nr 1 lub nr 2, wnosi o 

zaprojektowanie skrzyżowania ul. 

Mehoffera z projektowaną drogą 4.KD-

L w minimalnym mimośrodzie w 

stosunku do ul. Talarowej. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

4.KD-L 

§ 62-4.KD-L 

częściowo 

uwzględniona 
częściowo nie 

uwzględniona 

  Uwzględniono w zakresie zmiany szerokości 

drogi w liniach rozgraniczających do 15m. 

Nieuwzględniono w zakresie projektowania 

skrzyżowania mimośrodowego. Skrzyżowania 

mimośrodowe w przypadku możliwości 
zaprojektowania skrzyżowania prostopadłego, ze 

względu na konieczność zapewnienia 

bezpieczeństwa ruchu, byłoby błędem 
projektowym. 

4. W przypadku nie uwzględnienia 

uwagi nr 1, wnosi o rezygnację z 

działki 

ewidencyjne 

§ 62-4.KD-L 
uwzględniona  

  Poprzez przyjęcie uwagi dotyczącej zwężenia 

drogi w liniach rozgraniczających. 
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poprowadzenia miejskiej komunikacji 

zbiorowej w ciągu projektowanej drogi 

4.KD-L, na odcinku od ul. Mehoffera 

do ul. Strumykowej. 

w granicach 

terenu  

4.KD-L 

5. W przypadku nie uwzględnienia 

uwagi nr 1, wnosi o rezygnację z 

poprowadzenia ścieżki rowerowej w 

ciągu projektowanej drogi 4.KD-L. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

4.KD-L 

§ 62-4.KD-L 

 
nie 

uwzględniona 

  Uwzględniono częściowo uwagę pkt 3. 

6. W przypadku nie uwzględnienia 

uwagi nr 1, wnosi o zawężenie 

szerokości chodników i poboczy do ich 

minimalnej wymaganej przepisami 

szerokości w ciągu projektowanej drogi 

4.KD-L. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

4.KD-L 

§ 62-4.KD-L 

uwzględniona  

   

7. Wnosi o dopuszczenie zabudowy 

wielorodzinnej małogabarytowej. 

dz. ew. nr 51/12 

z obrębu 4-01-

19 

§ 55-

C1.10.MW 

częściowo 

uwzględniona 
częściowo nie 

uwzględniona 

  Uwzględniono poprzez zmianę wskaźnika 

minimalnej wielkości działki budowlanej dla 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz 

odpowiednie dostosowanie pozostałych 

wskaźników zabudowy. 
Nieuwzględniono w zakresie wprowadzania 

przeznaczenia uzupełniającego: zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej małogabarytowej; 
na podstawie ustaleń planu dotyczących 

przeznaczenia podstawowego terenu oraz 
wskaźników zabudowy, możliwa będzie 

realizacja zabudowy wielorodzinnej 

małogabarytowej, w planie ustalone są 
maksymalne wskaźniki, które umożliwiają 

realizację zabudowy mniejszych gabarytów. 

8. Wnosi o zmniejszenie minimalnej 

powierzchni działki budowlanej 

dostosowanej do faktycznej 

powierzchni nowej zabudowy (np. w 

przypadku konieczności 

zaprojektowania drogi 4.KD-L – 

zmniejszenie minimalnej powierzchni 

działki budowlanej do 400 m2). 

dz. ew. nr 51/12 

z obrębu 4-01-

19 

§ 55-

C1.10.MW 

uwzględniona  

   

10. Wnosi o zwiększenie wskaźnika 

maksymalnej powierzchni zabudowy. 

dz. ew. nr 51/12 

z obrębu 4-01-

19 

§ 55-

C1.10.MW uwzględniona  

   

11. Wnosi o zmniejszenie wskaźnika 

minimalnej powierzchni biologicznie 

czynnej. 

dz. ew. nr 51/12 

z obrębu 4-01-

19 

§ 55-

C1.10.MW uwzględniona  
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12. Wnosi o korektę zapisu dotyczącego 

minimalnej i maksymalnej wysokości 

zabudowy (dla budynków 

jednorodzinnych wynoszącej dokładnie 

12 m). 

dz. ew. nr 51/12 

z obrębu 4-01-

19 

§ 55-

C1.10.MW 
uwzględniona  

   

13. Wnosi o zmianę zapisu dotyczącego 

zachowania drzewa na działce nr ew. 

51/11 z obrębu 4-01-22. Wymienione 

drzewo jest spróchniałe i puste w 

środku. 

dz. ew. nr 51/11 

z obrębu 4-01-

19 

§ 55-

C1.10.MW 
uwzględniona  

   

14. Wnosi o zmianę przeznaczenia 

terenu dla części terenów C1.4.MW, 

C2.1.MW i C2.2.MW dla działek 

stanowiących własność Miasta 

Stołecznego Warszawa (działki ew. nr 

51/7, 45/11, 45/10, 46/1 i 50 z obrębu 4-

01-22) na tereny zieleni miejskiej, 

parku, bądź urządzonych placów zabaw 

dla dzieci. 

działki ew. nr 

51/7, 45/11, 

45/10, 46/1 i 50 

z obrębu 4-01-

22 

§ 49-C1.4.MW, 

§ 56-C2.1.MW, 

§ 57-C2.2.MW 

 
nie 

uwzględniona 

  Przedmiotowe działki stanowią grunty miejskie, 
zarządca gruntów wnioskował o ustalenie 

możliwości zabudowy na tych terenach. 

15. Wnosi o zbadanie faktycznego 

przebiegu w zakresie istniejących i 

nieistniejących rowów melioracyjnych 

na obszarze objętym projektem  planu. 

 

cały obszar 

objęty planem 

cały obszar 

objęty planem 
uwzględniona  

   

14. 

02-03-
2012r. 

Rada Dzielnicy 

Białołęka  

m.st. Warszawy 

1. Granica planu nie odpowiada 

obrysowi wersji opiniowanej i z 

pierwszego wyłożenia. Dotyczy zbiegu 

ulic Strumykowej i Mehoffera. 

cały obszar 

objęty planem 

cały obszar 

objęty planem 
 

nie 

uwzględniona 

  Granica planu przygotowanego do drugiego 

wyłożenia odpowiada granicy planu określonej na 

załączniku do uchwały intencyjnej. 

2. Wnosi o wprowadzenie definicji 

„powierzchni sprzedażowej” w § 2 

rozdz. I. 

cały obszar 

objęty planem 

cały obszar 

objęty planem 
 

nie 
uwzględniona 

  Termin „powierzchnia sprzedaży” jest 
zdefiniowany w powszechnie obowiązujących 

przepisach (art. 2 pkt 19 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. z 
2003r. Nr 80, poz. 717). 

3. Wnosi o wprowadzenie korekty, w 

ustaleniach dotyczących zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej z 

możliwością wprowadzenia w parterach 

budynków usług podstawowych, 

umożliwiającej realizację biur w całym 

budynku.  

cały obszar 

objęty planem 

cały obszar 

objęty planem 

 
nie 

uwzględniona 

  Celem tworzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego jest m.in. 

określenie przeznaczenie terenów oraz linii 

rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu 

lub różnych zasadach zagospodarowania, zasad 
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 

zasad kształtowania zabudowy oraz określenie 

wskaźników zagospodarowania terenu (art. 15 ust 
2 pkt 1 i 6 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym), ponadto 

rozporządzenie MI w sprawie wymaganego 
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zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego określa 

wymogi dotyczące stosowania standardów przy 

zapisywaniu ustaleń projektu tekstu planu 
miejscowego, w których §4 pkt 1 określa, że 

ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów 

powinny zawierać określenie przeznaczenia 
poszczególnych terenów lub zasad ich 

zagospodarowania (…). Określając w planie 

przeznaczenie terenu jako tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej wyklucza 

określenie dla tegoż terenu realizację usług 

(biurowych) w całym budynku. Ustalenie 
realizacji biur w całym budynku możliwe będzie 

na terenach, których przeznaczenie w planie 

ustalono jako tereny usług. 

4. Wnosi o zastosowanie obowiązującej 

linii zabudowy na terenie A2.1.MWm, 

tylko do zabudowy wielorodzinnej, albo 

zrezygnowanie z przeznaczenia 

uzupełniającego – ponieważ obecne 

zapisy nie określają szczegółowych 

możliwości lokalizacji budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych wolno 

stojących bliźniaczych od strony 

wskazanych dróg. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

A2.1.MWm 

§  23 ust. 2 pkt 

3 -A2.1.MWm 

uwzględniona  

   

5. Wnosi o mierzenie wysokości 

budynków od poziomu terenu 

istniejącego, lub zmniejszenie 

wysokości od strony zabudowy 

jednorodzinnej. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

A2.1.MWm 

§  23 ust. 2 pkt 

11 -A2.1.MWm 
uwzględniona  

   

6. Wnosi o zastąpienie zapisu w § 24 

ust. 2 pkt 4, § 25 ust. 2 pkt 4, § 31 ust. 2 

pkt 4, § 32 ust. 2 pkt 4, § 35 ust. 2 pkt 4, 

§ 40 ust. 2 pkt 4, § 41 ust. 2 pkt 4, § 43 

ust. 2 pkt 4, § 44 ust. 2 pkt 4, § 46 ust. 2 

pkt 4, § 48 ust. 2 pkt 4, § 50ust. 2 pkt 4, 

§ 52 ust. 2 pkt 4: 

„w przypadku realizacji w bryle 

budynku mieszkalnego, zgodnie z 

przepisami odrębnymi, lokalu 

usługowego, ogranicza się zakres usług 

do usług podstawowych, z 

zastrzeżeniem pkt (…)” 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenów: 

A2.2.MN, 

A3.1.MN, 

A4.2.MN, 

A4.3.MN, 

B1.2. MN, 

B1.7.MN, 

B2.1.MN, 

B2.2.MN, 

C1.1.MN, 

§ 24 ust. 2 pkt 

4-A2.2.MN, § 

25 ust. 2 pkt 4- 

A3.1.MN, § 31 

ust. 2 pkt 4- 

A4.2.MN, § 32 

ust. 2 pkt 4- 

A4.3.MN, § 35 

ust. 2 pkt 4- 

B1.2.MN, § 40 

ust. 2 pkt 4-

B1.7.MN, § 41 

ust. 2 pkt 4- 

 
nie 

uwzględniona 

  Proponowana zmiana zapisu stanowi korektę 

stylistyczną, nie mającą wpływu na znaczenie 

merytoryczne ustalenia; użyte w wyłożonym 
projekcie planu określenia mają swoje 

umocowanie w obowiązujących przepisach 

prawnych. 
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zapisem: 

„w przypadku realizacji w bryle 

budynku mieszkalnego usług, ogranicza 

się je do usług podstawowych, a ich 

powierzchnia nie może przekraczać 

30% powierzchni całkowitej budynku”. 

 

 

 

 

 

 

C1.3.MN, 

C1.5.MN, 

C1.7.MN 

 

 

B1.8.MN, § 43 

ust. 2 pkt 4- 

B2.1.MN, § 44 

ust. 2 pkt 4- 

B2.2.MN, § 46 

ust. 2 pkt 4- 

C1.1.MN, § 48 

ust. 2 pkt 4- 

C1.3. MN, § 

50ust. 2 pkt 4- 

C1.5.MN, § 52 

ust. 2 pkt 4- 

C1.7.MN 

7. Wnosi o zmianę zapisu w§ 25 ust. 4 

pkt 1: „A4.4.KPj” na „A3.4.KPj”. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

A3.1.MN 

§ 25 ust. 4 pkt 

1- A3.1.MN 
uwzględniona  

   

8. Wnosi o zmianę zapisu w § 27 ust. 2 

pkt 3: „z zastrzeżeniem pkt 8” na 

„zastrzeżeniem pkt 9”. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

A3.3.MWm 

§ 27 ust. 2 pkt 

3- A3.3.MWm 
uwzględniona  

   

9. Wnosi o zmianę zapisów § 36 ust. 1 

pkt 1 lit. a: „12.KD-D” na „10.KD-D”. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

B1.3.KPj 

§ 36 ust. 1 pkt 1 

lit. a- B1.3.KPj 
uwzględniona  

   

10. Wnosi o mierzenie wysokości 

obiektów od poziomu terenu 

istniejącego oraz rozważenie 

wprowadzenia linii zabudowy od terenu 

zabudowy jednorodzinnej. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

C1.4.MW 

§ 49-C1.4.MW 

 
nie 

uwzględniona 

  Według definicji wysokości zabudowy ustalonej 

w projekcie planu (§2 pkt 8) pomiar wysokości 

budynku zawierać się ma od naturalnego 
(rodzimego) poziomu terenu, innymi słowy 

istniejącego. 

11. Wnosi o jednakową szerokość dla 

ulicy 6.2.KD-D Pasłęckiej. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

6.2.KD-D 

§ 65-6.2.KD-D 

 
nie 

uwzględniona 

  Brak przedmiotu do uwzględnienia, stwierdzono 
stan faktyczny zagadnienia, dla terenów 

istniejącej zabudowy szerokość dróg w liniach 

rozgraniczających wynika z istniejącego 
zainwestowania terenu, ruch z ul. Pasłęckiej i 

Topolowej może być odprowadzony w ul. Oczary 

(3.KD-L) oraz w ul. Książkową (8.KD-D) 

12. Wnosi o wprowadzenie zapisu w 

planie, że w przypadku lokalizacji usług 

w budynkach wielorodzinnych miejsca 

cały obszar 

objęty planem 

cały obszar 

objęty planem  
nie 

uwzględniona 

  Dla terenów zabudowy usługowej wskaźniki 

parkingowe zostały ustalone na poziomie 

ustalonym w studium uwarunkowań i kierunków 
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parkingowe dla usług należy  

zlokalizować na terenie działki 

inwestycyjnej z bezpośrednim dostępem 

z dróg publicznych, poza liniami 

rozgraniczającymi oraz że miejsca te 

nie mogą być zlokalizowane na terenie 

niedostępnym dla użytkowników 

(zamkniętym). 

zagospodarowania przestrzennego m.st. 
Warszawy. Sposób realizacji miejsc 

parkingowych ustalony zostanie na etapie 

pozwolenia na budowę. 

13. Wnosi o następujące brzmienie w § 

2 pkt 21 zapisu: „urządzeniach 

infrastruktury technicznej – należy 

przez to rozumieć zlokalizowane pod 

ziemią, na ziemi lub nad ziemią obiekty 

i przewody lub urządzenia…” 

 

cały obszar 

objęty planem 

§ 2 pkt 21 

uwzględniona  

   

14. Wnosi o zmianę istniejącego w § 10 

pkt 1 lit. d  zapisu na: „ustala się 

nasadzenia rzędów drzew wskazanych 

na rysunku planu z wyłączeniem pasa 

drogowego”. 

cały obszar 

objęty planem 

§ 10 pkt 1 lit. d 

 
nie 

uwzględniona 

  Nasadzenia drzew wskazane na rysunku planu w 
liniach rozgraniczających drogi 3.KD-L. Zasady 

realizacji zieleni przy drogach regulują przepisy 

odrębne 

15. Wnosi o uwzględnienie ciągów 

pieszo – jezdnych (KP-J) jako 

przestrzeni publicznych. 

cały obszar 

objęty planem 

§ 13 pkt 1 lit. b 
uwzględniona  

   

16. Wnosi o następujące brzmienie w § 

16 pkt 1 lit. f zapisu: „ustala się 

minimalną szerokość chodnika zgodnie 

z przepisami szczegółowymi”. 

cały obszar 

objęty planem 

§ 16 pkt 1 lit. f 

 
nie 

uwzględniona 

  Plan w zależności od ustalonych szerokości drogi 

w liniach rozgraniczających ustala stosowne 
szerokości chodników.  

17. Wnosi o zmianę istniejącego w § 17 

ust. 3 pkt 1 zapisu na: „ustala się, że 

głównymi odbiornikami ścieków 

bytowych..”. 

cały obszar 

objęty planem 

§ 17 ust. 3 pkt 1 

uwzględniona  

   

18. Wnosi o doprowadzenie do 

spójności treści planu z rysunkiem 

planu odnośnie omawianej istniejącej 

linii elektroenergetycznej wysokiego 

napięcia. Na legendzie rysunku planu 

ww. linia przeznaczona jest do 

skablowania lub przełożenia, natomiast 

w § 17 ust. 7 pkt 1 treści planu: „ustala 

się zachowanie linii 

elektroenergetycznej..”. Należy również 

rozszerzyć § 17 ust. 7 pkt 2 dotyczący 

cały obszar 

objęty planem 

§ 17 ust. 7 pkt 

1, 2 

uwzględniona  
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skablowania ww. linii o wskazanie pasa 

terenu dla skablowania tej linii. 

19. Wnosi o następujące brzmienie w § 

22 ust. 2 pkt 3 zapisu: „dopuszcza się 

realizację usług podstawowych tylko w 

parterach budynków mieszkalnych”. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

A1.3.MW 

§ 22 ust. 2 pkt 

3- A1.3.MW 
uwzględniona  

   

20. Wnosi o dopisanie w § 23 ust. 4 pkt 

1 lit. c: „nie mniej niż 3 miejsca 

postojowe na każde rozpoczęte 100 m2 

powierzchni użytkowej usług”. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

A2.1.MWm 

§ 23 ust. 4 pkt 1 

lit. c- 

A2.1.MWm  
nie 

uwzględniona 

bezzasadna 

  Taki zapis jest zamieszczony 

21. Wnosi o wyjaśnienie zapisu: „usług 

podstawowych – realizowanych jako 

lokale wbudowane w bryły budynków 

mieszkalnych” skoro na terenie B1.1.U 

przewidziano tylko usługi, a 

istniejących budynków mieszkalnych na 

ww. obszarze nie ma. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

B1.1.U 

§ 34 ust. 1 pkt 1 

lit. e- B1.1.U 

uwzględniona  

   

22. Wnosi o poprawienie wskaźnika 

parkingowego w § 34 ust. 3 pkt 2 na: 

„nie mniej niż 3 miejsca postojowe na 

każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni 

użytkowej usług”. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

B1.1.U 

§ 34 ust. 3 pkt 

2- B1.1.U 

 
nie 

uwzględniona 

  Plan ustala minimalne wskaźniki miejsc 

parkingowych czyli nie mniej niż wartości 
ustalone. 

23. Wnosi o dopisanie w § 34 ust. 1: 

„zakazuje się realizacji usług handlu o 

powierzchni sprzedażowej powyżej 400 

m2”. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

B1.1.U 

§ 34 ust. 1- 

B1.1.U 
uwzględniona  

  Uwzględniono w formie „zakazuje się realizacji 

usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 

400m2”. 

24. Wnosi o dopisanie w § 34 ust. 3: 

„ul. Hanki Ordonówny – droga poza 

obszarem objętym planem”. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

B1.1.U 

§ 34 ust. 3- 

B1.1.U 

 
nie 

uwzględniona 

  Dla przedmiotowego terenu nie przewidywano do 
obsługi komunikacyjnej od ul. H. Ordonówny 

25. Wnosi o dołączenie do terenu 

B1.1.U części działki 6/37 pozostającej 

poza rowem oraz umożliwienie 

częściowego przekrycia rowu na 

aktualnej granicy obszaru B1.1.U i 

B1.2.MN. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

B1.1.U  

§ 34-B1.1.U 

częściowo 

uwzględniona 
częściowo nie 

uwzględniona 

  Uwzględniono w zakresie dołączenia 

przedmiotowej działki do terenu B1.1.U. 
Nieuwzględniono w zakresie dopuszczenia 

przekrycia rowu. Zgodnie z ustaleniami studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego m.st. Warszawy przedmiotowa 

działka położona jest w terenach o przewadze 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o 
średniej wysokości 12m i powierzchni 
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biologicznie czynnej minimum 60%, ze 
wskazaniem zachowania i wytworzenia 

powiązania przyrodniczego, jako pasa zieleni 

naturalnej lub urządzonej, w obowiązującym 
mpzp pas o szerokości po 10 m od rowu został 

zachowany w niniejszym projekcie 

26. Wnosi o zmniejszenie w § 43 ust. 2 

pkt 7 lit. a, powierzchni działki 

budowlanej pod zabudowę 

jednorodzinną z 900 m2 na 600 m2. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

B2.1.MN 

§ 43 ust. 2 pkt 7 

lit. a- B2.1.MN 
uwzględniona  

   

27. Wnosi o dodanie w § 43 ust. 4 pkt 2 

zapisu dotyczącego ogólnodostępnych 

dla zabudowy wielorodzinnej 

małogabarytowej, tj.: „ustala się 

realizację miejsc postojowych 

ogólnodostępnych w ilości nie mniej niż 

10% obliczonych potrzeb parkingowych 

dla danej działki budowlanej – 

realizowanych jako dodatkowe miejsca 

postojowe w stosunku do ilości 

obliczonych potrzeb”. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

B2.1.MN 

§ 43 ust. 4 pkt 

2- B2.1.MN 

uwzględniona  

   

28. Wnosi o wskazanie na rysunku 

planu, zgodnie z zapisami § 45 ust. 4 

pkt 1, miejsca obsługi komunikacyjnej 

terenu B2.3.MW od drogi 3.KD-L. 

Należy do § 45 ust. 4 pkt 2 dodać zapis 

dotyczący miejsc ogólnodostępnych , 

tj.: „ustala się realizację miejsc 

postojowych ogólnodostępnych w ilości 

nie mniej niż 10% obliczonych potrzeb 

parkingowych dla danej działki 

budowlanej – realizowanych jako 

dodatkowe miejsca postojowe w 

stosunku dl ilości obliczonych potrzeb”. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

B2.3.MW 

§ 45 ust. 4 pkt 

1, 2- B2.3.MW 

częściowo 

uwzględniona 
częściowo nie 

uwzględniona 

  Uwzględniono w zakresie ustalenia realizacji 

miejsc postojowych ogólnodostępnych. 
Nieuwzględniono w zakresie ustalania miejsca 

obsługi komunikacyjnej. Sposób realizacji miejsc 

parkingowych ustalony zostanie na etapie 
pozwolenia na budowę. 

29. Wnosi o uwzględnienie na rysunku 

planu w kolorystyce szarej istniejących 

sięgaczy będących własnością m.st. 

Warszawy, tj.: 

a) do ul. Topolowej: działki ew. nr 

5/14, 5/4 i 5/9 z obrębu 4-01-21, 

b) do ul. Pasłęckiej: działka ew. nr 5/15 

z obrębu 4-01-20, 

działki nr ew. 

5/14, 5/4 i 5/9 z 

obrębu 4-01-21, 

5/15 z obrębu 

4-01-20, 30/10 

z obrębu 4-01-

22 

cały obszar 

objęty planem 

 
nie 

uwzględniono 

  Przedmiotowe działki, będące własnością m.st. 

Warszawy mogą być użytkowane w 

dotychczasowy sposób – jako drogi wewnętrzne; 
plan rezerwuje te działki pod komunikację 

wewnętrzną poszczególnych terenów zabudowy, 

poprzez odpowiednie sytuowanie 
nieprzekraczalnych linii zabudowy; jednocześnie 

w § 14 plan dopuszcza wydzielanie działek pod 

drogi wewnętrzne oraz ustala minimalną 
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c) do ul. Książkowej: działka ew. nr 

30/10 z obrębu 4-01-22. 

szerokość nowopowstających dróg 
wewnętrznych. 

30. Wnosi o dopisanie w § 57 pkt 1, do 

obecnego C2.2.MW, przeznaczenia: 

zieleń urządzona, jako C2.2.MW/ZP. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

C2.2.MW 

§ 57 pkt 1-

C2.2.MW 

częściowo 

uwzględniona 
częściowo nie 

uwzględniona 

  Uwzględniono poprzez dodanie ustaleń 

przeznaczenia uzupełniającego: zieleń urządzona. 

Nieuwzględniono w zakresie zmiany symbolu 
przeznaczenia terenu. Przedmiotowe działki 

stanowią grunty miejskie, zarządca gruntów 

wnioskował o ustalenie możliwości zabudowy na 
tych terenach.  

15. 

02-03-

2012r. 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

Strumykowa  

 

1. Wnosi o likwidację drogi 4.KD-L, ale 

jeśli droga musi pozostać wnosi o jej 

zawężenie do 12 m w liniach 

rozgraniczających. Proponowany jest 

przebieg w obecnie obowiązującym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

4.KD-L 

§ 62-4.KD-L 

 
nie 

uwzględniona 

  Droga 4.KD-L stanowi istotny element lokalnego 

układu komunikacyjnego Dzielnicy Białołęka, ma 

swoją kontynuację w kierunkach zachodnim i 
południowym poza obszarem planu, tworząc 

połączenie do ul. Światowida i dalej do Trasy 

Mostu Północnego, droga 4.KD-L w projekcie 
planu prowadzona jest w śladzie drogi wskazanej 

w obowiązującym mpzp terenu Nowodworów 

Wschodnich część II (Uchwała nr XVI/255/99 
Rady Gminy Warszawa-Białołęka z dnia 22 

grudnia 1999r); 

2. Wnosi o likwidację ścieżki 

rowerowej na odcinku pomiędzy 

ciągiem pieszo – rowerowym C2.3.KPr 

a ul. Mehoffera. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

4.KD-L 

§ 62-4.KD-L 

 
nie 

uwzględniona 

  Ścieżka rowerowa projektowana w liniach 
rozgraniczających drogi 4.KD-D stanowi 

niezbędne spięcie lokalnego systemu dróg 

rowerowych prowadzonych w ulicach poza 
obszarem planu: Stefanika i przedłużenia ul. 

Talarowej. 

3. Wnosi o likwidację na drodze 4.KD-

L komunikacji miejskiej. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

4.KD-L 

§ 62-4.KD-L 

uwzględniona  

   

4. Wnosi o zgodę na częściowe zakrycie 

lub zasypanie rowu N1, który przebiega 

przez osiedle Słoneczne Przedmieście. 

Osiedle 

„Słoneczne 

Przedmieście” 

przy ul. 

Strumykowej 

4, 4a, 4b 

§ 57-C2.2.MW 

 
nie 

uwzględniona 

  Ciągłość rowów, nawet w przypadku, gdy 

obecnie nie jest zachowana, stanowi ważny 

czynnik możliwości inwestowania na obszarze 
objętym planem; w przypadku braku ciągłości i 

drożności występujących na obszarze planu (oraz 

poza nim) rowów odwadniających, na podstawie 
ustaleń planu konieczne będzie ich przywrócenie, 

celem poprawy warunków gruntowych przy 

wysokim poziomie wód gruntowych 
występującym na obszarze opracowania. 

5. Wnosi o przekształcenie działek – 

45/10 i 45/11 (zabudowa wielorodzinna 

wg planu) z terenu C2.1.MW w 

zorganizowany teren zieleni. 

działki nr ew. 

45/10, 45/11 

§ 56-C2.1.MW 

 
nie 

uwzględniona 

  Przedmiotowe działki stanowią grunty miejskie, 

zarządca gruntów wnioskował o ustalenie 
możliwości zabudowy na tych terenach. 

16. 02-03- Sławomir Smoliński 1. Wnosi o wprowadzenie korekty działki nr ew. § 40-B1.7.MN  nie   Zasięg wydmy jest zgodny z dostępną 
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212r.  zasięgu wydmy piaszczystej (działka 

13) oraz korektę linii oddziaływania 

wydmy od strony zachodniej do jej 

oryginalnego kształtu i wyniesienie jej 

poza obszar działki nr ew. 13/5. 

13/5, 13/7 z 

obrębu 4-01-21 

uwzględniona dokumentacją 

2. Wnosi o wprowadzenie strefy 7 m od 

cieku wodnego jako biologicznie 

czynnej na 3 działkach po stronie 

wschodniej na całej długości cieku. 

działki nr ew. 

13/7 z obrębu 

4-01-21 

§ 44-B2.2.MN 

 
nie 

uwzględniona 

  Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego 
m.st. Warszawy przedmiotowa działka położona 

jest w terenach o przewadze zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej o średniej 
wysokości 12m i powierzchni biologicznie 

czynnej minimum 60%, ze wskazaniem 

zachowania i wytworzenia powiązania 
przyrodniczego, jako pasa zieleni naturalnej lub 

urządzonej, w obowiązującym mpzp pas o 

szerokości po 10 m od rowu został zachowany w 
niniejszym projekcie. Inny przebieg 

nieprzekraczalnych linii zabudowy ustalony 

projektem planu jest wynikiem uwzględnienia 
istniejącego zainwestowania.  

3. Wnosi o wprowadzenie do projektu 

planu zapisu umożliwiającego zakrycie 

cieku wodnego.  

działki nr ew. 

13/7 z obrębu 

4-01-21 

§ 44-B2.2.MN 

 
nie 

uwzględniona 

  Ciągłość rowów, nawet w przypadku, gdy 

obecnie nie jest zachowana, stanowi ważny 

czynnik możliwości inwestowania na obszarze 
objętym planem; w przypadku braku ciągłości i 

drożności występujących na obszarze planu (oraz 

poza nim) rowów odwadniających, na podstawie 

ustaleń planu konieczne będzie ich przywrócenie, 

celem poprawy warunków gruntowych przy 
wysokim poziomie wód gruntowych 

występującym na obszarze opracowania. 

4. Wnosi o pozostawienie drogi 

projektowanej 9.KD-D w 

dotychczasowym kształcie jako 

zamkniętego układu komunikacyjnego 

do obsługi mieszkańców obszaru 

B1.7.MN. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

9.KD-D 

§ 68-9.KD-D 

 
nie 

uwzględniona 

  Linie rozgraniczające drogi zostały nieznacznie 

zmodyfikowane, zgodnie z przepisami odrębnymi 
droga zakończona jest placem do zawracania. 

17. 

02-03-

2012r. 

SM UNION PLAZA 

 

1. Kwestionuje zapis Rozdziału 1 § 2 

pkt 13 – definicję zabudowy 

wielorodzinnej małogabarytowej. 

Wnosi o zastąpienie w projekcie tekstu 

planu wyrażenia – zabudowa 

wielorodzinna małogabarytowa – 

wyrażeniem – zabudowa wielorodzinna. 

cały obszar 

objęty planem 

§ 2 pkt 13 

 
nie 

uwzględniona 

  W projekcie planu zdefiniowano pojęcie 

zabudowy wielorodzinnej małogabarytowej 

celem uczytelnienia różnic w sposobie i zasadach 

zagospodarowania dla poszczególnych terenów o 
różnym przeznaczeniu(MW, MWm) i różnych 

zasadach zagospodarowania (wskaźniki 

zabudowy). 

2. Kwestionuje zapisy Rozdziału 1§ 5 

pkt 1 lit. b, g – w zakresie dotyczącym 

cały obszar 

objęty planem 

§ 5 pkt 1 lit. b, 

g  
 

nie 

uwzględniona 
  Przedmiotowe ustalenia wynikają z ustaleń 

studium uwarunkowań i kierunków 
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obszaru B2.1.MN. zagospodarowania przestrzennego m.st. 
Warszawy. 

3. Kwestionuje zapis Rozdziału 1 § 16 

pkt 5 lit. d wyłączający ulicę Oczary 

oznaczoną symbolem 3.KD-L z 

możliwości parkowania przyulicznego.  

cały obszar 

objęty planem 

§ 16 pkt 5 lit. d 

 
nie 

uwzględniona 

  Plan, zgodnie z przepisami odrębnymi, ustala 

wskaźniki miejsc postojowych oraz konieczność 

realizacji potrzeb parkingowych dla obiektów 
noworealizowanych w obrębie działek 

budowlanych, na których znajdują się te obiekty; 

dokładna lokalizacja miejsc postojowych zostanie 
określona na etapie wydawanego pozwolenia na 

budowę zgodnie z projektem zagospodarowania 

terenu. Tereny dla których ustalono przeznaczenie 

„droga publiczna” jako tereny publiczne mają 

zapewnić prawidłową obsługę komunikacyjną 
wewnątrz obszaru objętego ustaleniami planu, jak 

również jego powiązań z terenami przyległymi, w 

ustaleniach planu nie przewidziano w tych 
terenach realizacji parkingów dla wybranych 

terenów zabudowy. 

4. Kwestionuje zapis Rozdziału 2 § 43 

ust. 1, ust. 2 pkt 1, 7, 8, 9, 10, 12, 13 

Wnosi o przekształcenie terenu 

B2.1.MN na teren B2.3.MW. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

B2.1.MN 

§ 43 ust. 1, ust. 

2 pkt 1, 7, 8, 9, 

10, 12, 13-

B2.1.MN  
nie 

uwzględniona 

  W polityce przestrzennej miasta wyrażonej w 

studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego m.st. 

Warszawy dla obszaru, na którym położony jest 

przedmiotowy teren, określono kierunek rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej o przewadze zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z wysokim (60%) 

udziałem powierzchni biologicznie czynnej. 

5. Wnosi o prowadzenie ścieżki 

rowerowej po zachodniej stronie 

projektowanej drogi 3.KD-L wraz z 

przewidywanym uzbrojeniem, oraz po 

wschodniej stronie drogi – o lokalizację 

parkingów przyulicznych z 

nawierzchnią rozbieralną. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

3.KD-L 

§ 61-3.KD-L 

 
nie 

uwzględniona 

  W liniach rozgraniczających drogi znajdują się 

istniejące przewody tłoczne do oczyszczalni 

Czajka, w pasie technicznym przewodów nie jest 
możliwe prowadzenie jezdni, możliwa jest 

realizacja ścieżki rowerowej. Plan, zgodnie z 

przepisami odrębnymi, ustala realizację potrzeb 
parkingowych dla obiektów noworealizowanych 

w obrębie działek budowlanych, na których 

znajdują się te obiekty; dokładna lokalizacja 
miejsc postojowych zostanie określona na etapie 

wydawanego pozwolenia na budowę zgodnie z 

projektem zagospodarowania terenu. Tereny dla 
których ustalono przeznaczenie „droga publiczna” 

jako tereny publiczne mają zapewnić prawidłową 

obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru 
objętego ustaleniami planu, jak również jego 

powiązań z terenami przyległymi, w ustaleniach 

planu nie przewidziano w tych terenach realizacji 
parkingów dla wybranych terenów zabudowy. 

6. Kwestionuje zapis Rozdziału 2 § 43 

ust. 4 pkt 2 lit. b. Wnosi o uzależnienie 

działki 

ewidencyjne 

§ 43 ust. 4 pkt 2 

lit. b- B2.1.MN 
 

nie 
uwzględniona 

  Projekt planu ustala wskaźniki miejsc 

postojowych zgodnie z przepisami odrębnymi 
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współczynnika od wielkości mieszkania 

– dla mieszkań poniżej 60 m2 

powierzchni użytkowej – 1,0, dla 

mieszkań powyżej 60 m2 – 1,4, lub 

zmniejszenie go ogólnie do 1,25. 

w granicach 

terenu  

B2.1.MN 

oraz z ustaleniami studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 

m.st. Warszawy. 

7. Kwestionuje zapis Rozdziału 2 § 43 

ust. 5. Wnosi o ustalenie 10% stawki. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

B2.1.MN 

§ 43 ust. 5- 

B2.1.MN 

 
nie 

uwzględniona 

  W planie zgodnie z przepisami ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(art.15 pkt 12) ustala się stawki procentowe, na 

podstawie których ustala się opłatę, o której 

mowa w art. 36 ust. 4, na podstawie art. 36 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, wzrost lub obniżenie wartości 

nieruchomości określone zostaną zgodnie z 
przepisami ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. 

8. Wnosi o doprecyzowanie sposobu 

liczenia powierzchni biologicznie 

czynnej dla inwestycji polegającej na 

budowie zespołu zabudowy 

jednorodzinnej. Powierzchnia 

biologicznie czynna powinna być 

liczona dla terenu netto, po odjęciu 

powierzchni przeznaczonej na tereny 

wspólne – drogi i chodniki. 

cały obszar 

objęty planem 

cały obszar 

objęty planem 

uwzględniona  

   

9. Wnosi o poprawienie na rysunku 

planu wskaźnika powierzchni 

biologicznie czynnej dla terenu 

B2.1.MN, zgodnie z tekstem planu. 

W tekście jest zapis – 60%, na rysunku 

– 70%. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

B2.1.MN 

§ 43- B2.1.MN 

uwzględniona  

   

10. Wnosi o poprawienie na rysunku 

planu wskaźnika wysokości zabudowy 

dla terenu B2.1.MN zgodnie z tekstem 

planu. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

B2.1.MN 

§ 43- B2.1.MN 

uwzględniona  

   

11. Wnosi o wprowadzenie na rysunek 

planu zgłoszonych uwag. 

cały obszar 

objęty planem 

cały obszar 

objęty planem 
uwzględniona  

   

12. Wnosi o zweryfikowanie 

wymienionych w uwagach elementów 

projektu planu, które dotyczą działki nr 

31 z obrębu 4-01-21 i terenów 

przyległych, pozwalając na 

wybudowanie na działce niespełna 30-

działka nr ew. 

31 z obrębu 4-

01-21 oraz 

tereny przyległe 

cały obszar 

objęty planem 

częściowo 
uwzględniona 

częściowo nie 
uwzględniona 

  Uwzględniono poprzez zmianę definicji 

wskaźnika minimalnej powierzchni biologicznie 
czynnej oraz odpowiednie dostosowanie 

pozostałych wskaźników zabudowy 

wynikających z uwzględnienia uwagi nr 8. 
Nieuwzględniono w zakresie zwiększania 

wskaźników zabudowy z uwagi na konieczność 
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tu mieszkań. zachowania zgodności ustaleń planu ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego m.st. Warszawy. W polityce 

przestrzennej miasta wyrażonej w suikzp m.st. 
Warszawy dla obszaru, na którym położony jest 

przedmiotowy teren, określono kierunek rozwoju 

zabudowy mieszkaniowej o przewadze zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z wysokim (60%) 

udziałem powierzchni biologicznie czynnej. 

18. 

02-03-

2012r. 

Andrzej i Mirosława 

Ludwiniak 

 

1. Wnosi o zmianę drogi 10.KD-D 

Leśnej Polanki na drogę ciągu pieszo- 

jezdnego o charakterystyce B1.3.KPJ 

oraz ustalenie linii rozgraniczającej 

ciągu pieszo-jezdnego po linii 

własności. 

działki 

ewidencyjne 

w granicach 

terenu  

10.KD-D 

§ 69-10.KD-D 

 
nie 

uwzględniona 

  Przedmiotowa droga stanowi teren drogi 

publicznej, ustalenia planu określają dla tego 

terenu minimalne wymagane przepisami 

odrębnymi parametry techniczne. 

2. Wnosi o zgodę na dopuszczenie 

przebudowy budynku mieszkalnego bez 

zmiany sposobu użytkowania. 

działka nr ew. 

12/3 z obrębu 

4-01-28 

§ 37-B1.4.U 
uwzględniona  

   

3. Wnosi o dopuszczenie dachów 

płaskich tak jak to jest na sąsiednim 

terenie B1.9.MW. 

działka nr ew. 

12/3 z obrębu 

4-01-28 

§ 37-B1.4.U 
uwzględniona  

   

4. Wnosi o zgodę na wysokość budynku 

15m. 

działka nr ew. 

12/3 z obrębu 

4-01-28 

§ 37-B1.4.U 
uwzględniona  

   

5. Wnosi o dopuszczenie usług do 

1000m2, tak jak na terenie A1.1.U, lub 

dowolną interpretację, tak jak to jest na 

terenie B1.1.U. 

działka nr ew. 

12/3 z obrębu 

4-01-28 

§ 37-B1.4.U 

częściowo 

uwzględniona 
częściowo nie 

uwzględniona 

  Uwzględniono w zakresie dopuszczenia realizacji 

usług handlu o powierzchni sprzedaży do 

400m2na trenie B1.4.U. 
Nieuwzględniono w zakresie dopuszczenia usług 

do 1000m2 , dla terenu B1.1.U usługi handlu 

ograniczone są do 200m2, co wynika z definicji 
usług podstawowych.  

6. Wnosi o dopisanie rodzaju usług 

oświatowych, opieki społecznej i 

socjalnej, tak jak jest to na innych 

terenach usługowych opracowywanego 

planu. 

działka nr ew. 

12/3 z obrębu 

4-01-28 

§ 37-B1.4.U 

częściowo 
uwzględniona 

częściowo nie 
uwzględniona 

  Uwzględniono w zakresie dopuszczenia usług 

społecznych i socjalnych. 
Nieuwzględniono w zakresie dopuszczenia usług 

oświaty, dla przedmiotowego terenu ustalono 

realizację usług podstawowych, definicja usług 
podstawowych zawiera w dopuszczonym 

katalogu usług usługi oświaty. 

7. Wnosi o zwiększenie wskaźnika 

maksymalnej intensywności zabudowy 

do 1,2 tak jak jest to na sąsiednim 

terenie usługowym B1.1.U.  

działka nr ew. 

12/3 z obrębu 

4-01-28 

§ 37-B1.4.U 

uwzględniona  

   

8. Wnosi o zmianę przebiegu linii 

rozgraniczającej od strony ul. Hanki 

działka nr ew. 

12/3 z obrębu 

§ 37-B1.4.U 
 

nie 
uwzględniona 

  Linia rozgraniczająca ul. H. Ordonówny 

poprowadzona jest po granicy działki ew. nr 12/3. 
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Ordonówny. Obecnie przebiegająca 

linia rozgraniczająca wchodzi w 

istniejący budynek. Zmiana tej linii jest 

zagwarantowana w kacie notarialnym, 

przy wykupie działki pod ulicę Hanki 

Ordonówny zawartym z Zarządem 

Dzielnicy Białołęka. 

4-01-28 

19. 

02-03-

2012r. 

Andrzej i Mirosława 

Ludwiniak 

 

1. Wnosi o określenie powierzchni 

działki dla zabudowy szeregowej do 

200 m. /prawomocne pozwolenie na 

budowę, rozpoczęta budowa, uzyskany 

wstępny projekt podziału działki/ 

działka nr ew. 

41 z obrębu 4-

01-21 

§ 32-A4.3.MN 

uwzględniona  

   

1. Wnosi o określenie linii zabudowy po 

południowej stronie ciągu pieszo-

jezdnego wzdłuż linii rozgraniczającej. 

działka nr ew. 

41 z obrębu 4-

01-21 

§ 32-A4.3.MN 
uwzględniona  

   

20. Data 

stempla 

pocztow
ego 

02-03-

2012r. 

Krystyna Michalczyk 

 

zmniejszenie trójkąta widoczności od 

strony wschodniej ul. Książkowej 

działka nr ew. 

63 z obrębu 4-

01-21 

§ 32-A4.3.MN 

uwzględniona  

   

21. 

Data 
stempla 

pocztow

ego 
02-03-

2012r. 

Dorota Czerniawska 

Bogdan Czerniawski 

 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy od 

strony terenu B2.1.MW powinna 

wynosić nie więcej niż 5m nawiązując 

do terenu B2.1.MN i A3.2.MW 

działka nr ew. 

6/73, 6/40 w 

obrębie 4-01-21 

§ 43- B1.1.U 

uwzględniona  

   

2. brak możliwości utworzenia układu 

ciągów usługowych w parterach 

budynków z wejściem od strony ul. H. 

Ordonówny i drogi oznaczonej w 

projekcie planu 3.KD-L Oczary 

  

 
nie 

uwzględniona 

  Na terenach usług, zgodnie z ustaleniami projektu 
planu, istnieje możliwość realizacji ciągów 

usługowych z wejściem od strony  

ul. H. Ordonówny oraz projektowanej ul. Oczary, 
wskazane na rysunku planu usługi w parterach 

dotyczą terenów o podstawowym przeznaczeniu 

zabudowy mieszkaniowej. 

3. Nieprzekraczalna linia zabudowy 

powinna mieć przebieg tak jak np. 

tereny C2.2.MW, C1.10.MW lub 

B1.4.U 

  

częściowo 

uwzględniona 
częściowo nie 

uwzględniona 

  Uwzględniono w zakresie przesunięcia 
nieprzekraczalnej linii zabudowy do odległości 

4m od linii rozgraniczającej ul. H. Ordonówny. 

Nieuwzględniono w zakresie lokalizacji 

nieprzekraczalnej linii zabudowy w linii 

rozgraniczającej terenu od strony ul. H. 

Ordonówny;  w liniach rozgraniczających ul. H. 
Ordonówny po jej południowej stronie 

przebiegają sieci infrastruktury technicznej – 

ciepłociągowej , zgodnie z przepisami odrębnymi 
minimalna odległość zabudowy nie może być 

mniejsza niż 5m. 
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4. brak zapisu w projekcie planu 

dotyczącego możliwości obsługi 

komunikacyjnej od ul. H. Ordonówny 

istniejącymi wjazdami. 

  

 
nie 

uwzględniona 

  W projekcie planu nie przewiduje się obsługi 
komunikacyjnej od strony ul. H. Ordonówny – 

drogi klasy zbiorczej. Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami odrębnymi ograniczono obsługę 
terenów nowej zabudowy od drogi klasy 

zbiorczej. 

5. Brak objęcia całej działki 6/37 

terenem oznaczonym B1.1.U, część 

działki , około 400m2 za Rowem 

Winnickim jest objęte terenem 

B1.2.MN graniczącej z dz. ew. nr 6/38. 

Przebieg nieprzekraczalnej linii 

zabudowy po obu stronach w/w rowu 

powinien być jednakowy i nie 

przekraczać min. 5m. 

  

częściowo 
uwzględniona 

częściowo nie 
uwzględniona 

  Uwzględniono w zakresie włączenia całej działki 

w teren B1.1.U. 
Nieuwzględniono w zakresie zawężenia 

nieprzekraczalnych linii zabudowy do odległości 

5m od Rowu Winnickiego. Zgodnie z ustaleniami 

studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego m.st. 

Warszawy przedmiotowa działka położona jest w 
terenach o przewadze zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej o średniej wysokości 12m i 

powierzchni biologicznie czynnej minimum 60%, 
ze wskazaniem zachowania i wytworzenia 

powiązania przyrodniczego, jako pasa zieleni 

naturalnej lub urządzonej, w obowiązującym 
mpzp pas o szerokości po 10 m od rowu został 

zachowany w niniejszym projekcie. Inny przebieg 

nieprzekraczalnych linii zabudowy ustalony 
projektem planu jest wynikiem uwzględnienia 

istniejącego zainwestowania. 

6. Brak możliwości zakrycia 

(skanalizowania) rowu Winnickiego. 

Zlikwidować wysoką powierzchnię 

biologicznie czynną w rejonie w/w 

rowu. 

  

 
nie 

uwzględniona 

  Ciągłość rowów, stanowi ważny czynnik 

możliwości inwestowania na obszarze objętym 
planem; w przypadku braku ciągłości i drożności 

występujących na obszarze planu (oraz poza nim) 

rowów odwadniających, na podstawie ustaleń 
planu konieczne będzie ich przywrócenie, celem 

poprawy warunków gruntowych przy wysokim 

poziomie wód gruntowych występującym na 
obszarze opracowania. Zgodnie z ustaleniami 

studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego m.st. 
Warszawy przedmiotowa działka położona jest w 

terenach o przewadze zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej o średniej wysokości 12m i 

powierzchni biologicznie czynnej minimum 60%, 

ze wskazaniem zachowania i wytworzenia 
powiązania przyrodniczego, jako pasa zieleni 

naturalnej lub urządzonej, w obowiązującym 

mpzp pas o szerokości po 10 m od rowu został 
zachowany w niniejszym projekcie. Podwyższony 

wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie 

czynnej w pasie 10m od rowu Winnickiego 
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bilansuje obniżenie tegoż wskaźnika dla terenów, 
w obszarze wyznaczonym przez nieprzekraczalne 

linie zabudowy. 

7. Brak możliwości umieszczania 

reklam na elewacji, ogrodzeniach oraz 

reklam wolnostojących 

  

 
nie 

uwzględniona 

  W celu kształtowania ładu przestrzennego miasta 

oraz ze względu na specyfikę terenów sąsiednich 
tj. terenów o przewadze zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i wielorodzinnej małogabarytowej 

Ustalenia w zakresie rozmieszczania reklam dla 
terenu nie zakazują realizacji reklam na 

elewacjach budynków, określając zasady ich 

rozmieszczania zgodnie z ustaleniami §7 pkt 1 lit 

b. 

8. Brak możliwości zbudowania dwóch 

kondygnacji poziemnych. 

  
 

nie 
uwzględniona 

  Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych 

w planie dopuszczono realizację jednej 

kondygnacji podziemnej. 

 

Załączniki: 

- zbiór uwag zamieszczonych w wykazie 
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