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Dotyczy: Uwagi do projektu miejscowego planu zagosp odarowania przestrzennego 
Nowodworów Północnych 
 
  
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 
Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LXXXII/2742/2006 z dnia 10 października 
2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Nowodworów Północnych, proszę o 
uwzględnienie następujących uwag: 
 
 

1. Należy przywrócić dla planu drogę rowerową w ulicy 3.KD-D Projektowana (ul. 
Strumykowa / Starostrumykowa) po jej zachodniej stronie na odc. pomiędzy 
ulicami: 1.KD-Z H.Ordonówny - 2.KD-L Strumykowa. 

 
Uzasadnienie: 
Szerokość ulicy 3.KD-D Projektowanej w liniach rozgraniczających (15 m) w pełni 
wystarcza, aby na tej ulicy wykonać: 

a) prostopadłe do osi ulicy miejsca parkingowe (5 m x 2,3 m), 
b) jezdnię o szerokości 5 m (2 pasy ruchu o szerokości 2,5 m każdy – zgodnie z 

Rozporządzeniem – Dz. U. Nr.43) 
c) ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 4 m 

Ponadto zostaje pas terenu o szerokości ok. 1 m, aby zlokalizować na nim np. 
oświetlenie ulicy z niezbędnymi skrajniami. 



 
2. Należy zmienić przeznaczenie terenów opisanych w planie jako A3.4.MWm na 

A3.4.MW. Zapisy o wysokości dla tak określonego terenu jak dla terenu 
A3.3.MW. 

 
Uzasadnienie: 
Teren A3.4.MWm obecnie zabudowany jest przez domy jednorodzinne. Jednakże 
sąsiaduje on z terenami przewidzianymi w planie pod zabudowę wielorodzinną 
(A3.3.MW). Zmiana ma celu uniknięcie trwałego potencjalnego konfliktu pomiędzy 
mieszkańcami (i właścicielami) z obszaru zabudowy niskiej (obecnie jednorodzinnej), 
a mieszkańcami (i przyszłymi właścicielami) powstającej (na obszarze A3.3.MW) 
zabudowy wysokiej (wielorodzinnej) poprzez stworzenie możliwości wyprowadzenia 
się obecnych właścicieli z obszaru aktualnie zdefiniowanego jako A3.4.MWm. 
Ponadto zmiana przeznaczenia terenu A3.4 pozwoli w dalszej perspektywie na 
wykształcenie jednolitej obustronnej pierzei ul. Strumykowej (2.KD-L). 
 
 

3. Należy scalić obszary A4.6.MWm i A4.10.KS/U w jeden obszar 
A4.6.KS/U/MW z dopuszczoną maksymalną wysokością jak dla obszaru 
A4.2.MW. Dodatkowo należy zapewnić przejezdność i przejście w parterze 
realizowanego obiektu o szerokości min. 10 m i wysokości min. 5 m 

 
Uzasadnienie: 
Scalenie obu obszarów zwiększa prawdopodobieństwo zrealizowania inwestycji 
polegającej na budowie parkingu wielopoziomowego wraz z usługami. 
Przedstawiony w załączniku nr 1 szkic dróg wewnętrznych należy uszczegółowić 
przy uwzględnieniu aktualnych przepisów prawnych bądź zaproponować inną 
obsługę przy zachowaniu warunku scalenia terenów. Lokalizacja przejazdu jest 
zbieżna z docelowymi założeniami obsługi osiedla "Pod Dębami" od ul. Strumykowej 
(2.KD-L) - załączniki nr 2 i 3. 
 
 

4. Należy zmienić przeznaczenie terenu opisanego w planie jako A1.4.MW na 
A1.4.U z wysokością do 12 m. oraz ilością miejsc parkingowych na poziomie 
25 miejsc na 1000 m.kw. pow. użytkowej 

 
Uzasadnienie: 
Okolice terenu A1.4.MW są bardzo silnie zurbanizowane. Dalsze dogęszczenie 
zabudowy wpłynie niekorzystnie na warunki mieszkaniowe zarówno obecnych 
mieszkańców okolic, jak i przyszłych mieszkańców obszaru. W okolicach natomiast 
brakuje usług – teren A1.4 doskonale do tego celu się nadaje. 
 
 

5. Należy zmienić parametry obszaru A4.5.MW: maksymalną wysokość18 m i 
minimalny wskaźnik miejsc parkingowych 1 miejsce na 1 mieszkanie na 
parametry: maksymalna wysokość 15 m, wskaźnik miejsc parkingowych: 1,5 
miejsca na 1 mieszkanie 

 
Uzasadnienie: 
Obecne parametry obszaru A4.5.MW znacznie odbiegają od zapisów 
obowiązującego mpzp Nowodworów Wschodnich cz. 1 (plan ten dopuszcza 
maksymalną wysokość zabudowy na tym obszarze na 15 m)  oraz wskazuje liczbę 



miejsc parkingowych dla zabudowy wielorodzinnej na poziomie 1,5 miejsca na 
mieszkanie. 
  
Załączniki: 

Załączniki 1 – 3 wymienione w treści. 

 

 

                   Wojciech Tumasz 
 
 


