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Dotyczy: wnioski wst ępne do miejscowego planu zagospodarowania K ępy Tarchomi ńskiej 
 
  
Na podstawie art. 18 ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały 
Nr LXXXVI/2540/2010 z dnia 15 lipca 2010 roku Rady Miasta Stołecznego Warszawy 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Kępy Tarchomińskiej, proszę o uwzględnienie następujących uwag: 
 
 

1. Na całym terenie objętym mpzp naleŜy uściślić, Ŝe minimalny wskaźnik 
powierzchni biologicznie czynnej powinien obejmować tylko i wyłącznie 
powierzchnię naturalną działek. 

 
 
Uzasadnienie: 
Wskaźnik PBC powinien być liczony tylko w oparciu o powierzchnię naturalną, gdyŜ 
jest to obszar Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Ponadto bardzo 
często spotykana jest praktyka wliczania do powierzchni biologicznie czynnej 
powierzchni: wtórnie zadrzewionych i powierzchni zieleni urządzonej np. na dachach 
budynków, dachach podziemnych hal garaŜowych, itp., co w praktyce pozwala 
deweloperom zagęszczać zabudowę do granic moŜliwości. 



 
2. NaleŜy na całym terenie objętym mpzp uściślić wskaźnik ilości miejsc 

parkingowych na poziomie przynajmniej 1,5 miejsca/działkę dla zabudowy 
jednorodzinnej, 1,5 miejsca na mieszkanie o powierzchni uŜytkowej do 60 m2 
i 2 miejsca na mieszkanie o powierzchni powyŜej 60 m2. 

 
Uzasadnienie: 
Północne tereny dzielnicy Białołęka z uwagi na znaczne oddalenie od centrum 
miasta i słabą infrastrukturę komunikacyjną rozumianą jako komunikację publiczną 
są zamieszkiwane przez osoby, których głównym środkiem transportu są własne 
samochody. Zatem na pojazdy te naleŜy przewidzieć odpowiednie wskaźniki miejsc 
parkingowych. 
 
 

3. NaleŜy na całym terenie objętym mpzp, zakazać podpiwniczenia budynków 
oraz nakazać zastosowanie w budynkach rozwiązań konstrukcyjnych 
uwzględniających tzw. wysoki parter. 

 
Uzasadnienie: 
Cały obszar Kępy Tarchomińskiej jest obszarem leŜącym w starorzeczu Wisły, na 
terenie podmokłym i dodatkowo obarczonym ryzykiem zalania nie tylko przez wody 
wezbranej Wisły, ale takŜe wskutek np. nawalnych deszczów, dlatego teŜ naleŜy 
unikać takich rozwiązań konstrukcyjnych w budynkach, które umoŜliwiałyby 
gromadzenie się tam wody. 
 
 

4. Na terenie objętym mpzp naleŜy wykształcić główny ciąg komunikacyjny 
północ-południe, np. ulicę Marcina z Wrocimowic (o szerokości w liniach 
rozgraniczających 20 m) przedłuŜając ją w kierunku ul. Aluzyjnej i dalej 
prowadząc do ul. Przyrzecze, po którym mogłaby kursować komunikacja 
miejska. 

 
Uzasadnienie: 
Wskazany ciąg komunikacyjny umiejscowiony w połowie odległości między Wisłą, a 
ul. Modlińską byłby naturalnym ciągiem komunikacyjnym dla tego obszaru, 
zapewniającym dogodne strefy dojścia do przystanków autobusowych dla terenów 
przyległych. 
 
 

5. Na terenie objętym mpzp naleŜy uwzględnić (np. w rejonie kościoła przy ul. 
Sprawnej) lokalizację usług oświatowych, takich jak szkoły, przedszkola oraz 
usług z zakresu bezpieczeństwa publicznego (komisariat policji). 

 

Uzasadnienie: 
Północny obszar Białołęki jest nisko nasycony (w stosunku do liczby mieszkańców 
Nowodworów) usługami z zakresu oświaty oraz bezpieczeństwa publicznego. Stale 
rosnąca liczba mieszkańców wymaga uwzględnienia w planach takich placówek. 
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