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Plan miejscowy dla rejonu Kamionka – część II
Wyłożenie do publicznego wglądu jest jednym z etapów procedury formalno-prawnej
sporządzania planu miejscowego. Wykładany projekt planu obejmuje obszar Kamionka
– część II. Znajduje się on w dzielnicy Praga Południe w Warszawie. Projekt planu składa
się z tekstu uchwały i załącznika graficznego. Do projektu planu można zgłaszać uwagi
w formie pisemnej. W ramach konsultacji społecznych projektu planu odbędzie się
dyskusja publiczna, podczas której projektant planu opowie o założeniach planu,
a także odpowie na pytania zainteresowanych. Dodatkowo w ramach dyżurów telefonicznych będzie można porozmawiać z projektantem. Dokładne terminy dyżurów
oraz dyskusji publicznej zamieściliśmy w dolnej części planszy (czarna ramka).
Projekt planu, po zakończeniu konsultacji społecznych i rozpatrzeniu przez Prezydenta uwag złożonych do planu, zostanie skierowany do uchwalenia przez Radę m.st.
Warszawy. Plan miejscowy po przyjęciu przez Radę stanie się obowiązującym prawem
miejscowym. Na jego podstawie Prezydent m.st. Warszawy będzie wydawał decyzje
o pozwoleniu na budowę. Do czasu uchwalenia planu pozwolenie na budowę musi
poprzedzić uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.
Na planszy przedstawiamy rysunek i uproszczony opis projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu Kamionka – część II.

Granice projektu planu rejonu Kamionka – część II
Prezentowany plan miejscowy dotyczy obszaru o powierzchni ok. 40 ha, położonego
pomiędzy:
• od południa – ulicą Grochowską
• od zachodu – zachodnim skrajem kwartału SOHO
• od północy – terenem kolejowym
• od wschodu – ulicą Chodakowską i Gocławską.
Projekt planu dla rejonu Kamionka był już wykładany do wglądu publicznego (w latach
2011, 2012 i 2014). W wyniku rozpatrzenia złożonych wtedy uwag zaistniała potrzeba
formalnego podzielenia projektu planu rejonu Kamionka na trzy części. Wykładany
obecnie plan dotyczy tylko części II, stąd np. numeracja poszczególnych terenów nie
stanowi jednego ciągu, tylko wycinek numeracji większej całości.
Po uchwaleniu sporządzanego planu na obszarze pomiędzy ul. Grochowską a Kamionkowską straci moc obecnie obowiązujący tam miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego rejonu ulicy Grochowskiej na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Kaleńskiej i Modrzewiowej.

Charakterystyka i założenia planu miejscowego
Obszar planu to szeroko pojęte otoczenie ulicy Mińskiej, w topografii miasta ta część
Grochowa nosi nazwę Kamionek.
Teren centralnej części Kamionka to dynamicznie rozwijająca się poindustrialna część
Pragi. Przed I wojną światową między ulicami Mińską i Żupniczą istniał zakład Towarzystwa Akcyjnego Lnianej i Jutowej Manufaktury (tzw. „Juty”), a od 1920 r. Zakłady
Amunicyjne „Pocisk” Sp. Akc. Powstaje tu teraz nowoczesny kwartał usługowo-mieszkaniowy, który chce nawiązywać do awangardowej, poprzemysłowej części południowego Manhattanu.
W jego najbliższym otoczeniu znajduje się SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny, punktowce osiedla „Bliska”, grochowskie kamieniczki, usługi i pojedyncze
zakłady produkcyjne.
Ceglane zabudowania pofabryczne „Lnianej i Jutowej Manufaktury” oraz Zakładów
„Pocisk” są uzupełniane apartamentowcami i zielenią. Najważniejszym obiektem
w kwartale jest Muzeum Neonów ze zbiorem zabytkowych reklam i szyldów świetlnych, który uzupełnia ekspozycja terenowa. Najcenniejsze budynki to pozostałości
„Juty” – przede wszystkim XIX-wieczny frontowy budynek administracyjny z bramą
wjazdową oraz wspomniana hala z Muzeum.
Na obszarze leżącym na południe od ul. Mińskiej, przy ul. Grochowskiej znajdują
się zrewitalizowane pofabryczne zespoły: dawnych Zakładów Elektrotechnicznych
Braci Borkowskich – BRABORK przy ul. Grochowskiej 306/308 oraz dawnych Polskich
Zakładów Optycznych PZO przy ul. Grochowskiej 316/320.
Na klimat dzielnicy składają się też zachowane na ulicy Kamionkowskiej i Głuchej fragmenty nawierzchni brukowej z kamienia polnego.
Cały obszar objęty planem posiada interesujący zasób zieleni o wartości krajobrazowej, tworzący ważny komponent obrazu okolicy. Formalną ochroną objęty jest tylko
pomnik przyrody nieożywionej – głaz narzutowy usytuowany przy ul. Mińskiej.
Obecnie i docelowo na obszarze objętym planem funkcją dominującą jest zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna z usługami, a w północnym kwartale pomiędzy koleją
a ul. Żupniczą, gdzie usytuowany jest nowoczesny zakład produkcyjny, w przyszłości
przeważać mają usługi, w tym publiczne.
W granicach opracowania znajdują się ulice, które nie wymagają istotnych poszerzeń.
Ulice Grochowska i Żupnicza to drogi o funkcji zbiorczej, zatem pełnią one rolę nieco
ważniejszych ulic miejskich, uzupełnionych rzędami drzew i drogami dla rowerów.
W północno-wschodniej części obszaru planu przewidywany jest przebieg linii metra.
Teren objęty planem jest wyposażony w podstawową infrastrukturę techniczną, która
stwarza możliwość dalszego rozwoju. Na obszarze zlokalizowana jest stacja elektroenergetyczna 15kV, przewidywana do przebudowy na RPZ 110/15kV wraz z wprowadzeniem do niej projektowanej (poza planem) podwójnej podziemnej linii elektroenergetycznej 110 kV.

Najważniejsze założenia i cele projektu planu
• ochrona szczególnego charakteru omawianej części Grochowa,
• wskazanie zasad dalszego rozwoju obszaru zgodnie ze współczesnymi potrzebami
i według ustaleń dokumentu, z którym plan miejscowy musi być zgodny, tj. Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy,
• określenie warunków adaptacji istniejącego zainwestowania i zasięgu możliwych
uzupełnień.

Skrócony opis poszczególnych obszarów zabudowy w projekcie
miejscowego planu
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W przedstawianym projekcie planu zostały wyznaczone „tereny”. Każdy jest oznaczony symbolem literowym np. MW(U). Różnią się one przeznaczeniem, czyli funkcjami zabudowy i sposobem zagospodarowania. Tereny tworzą w większości przypadków małe grupy w danym rejonie, są oznaczone dodatkowymi cyframi np. 2.1,
2.2, ewentualnie też literami a, b, c itd.
Takie uporządkowanie umożliwia identyfikację konkretnego terenu na rysunku
i ułatwia odnalezienie w tekście planu.
Granice obszaru, dla których będą obowiązywały zapisy planu miejscowego, znajdują się na rysunku planu. Zostały też opisane w części tekstowej. Wykładany plan
ma zgodnie z przepisami formę projektu uchwały Rady m.st. Warszawy. W projekcie
uchwały (w ustaleniach ogólnych i ustaleniach szczegółowych) znajdują się konkretne
i pełne dyspozycje dla każdego z terenów.

TEREN 1a.U(P)
Obecnie siedziba firmy branży technologicznej.
Zabudowa i zagospodarowanie terenu ma służyć funkcji usługowej i produkcji
(dopuszcza się tu również działalność prowadzoną metodami przemysłowymi – wykluczoną na pozostałych terenach).

Budynki mogą być sytuowane wyłącznie w zasięgu linii zabudowy widocznych na rysunku planu. Lokalizację innych obiektów regulują przepisy
techniczno-budowlane.
Obrysy budynków łącznie nie mogą stanowić więcej niż 60% działki.
Nowe budynki mogą mieć wysokość do 20 m.
Minimalny udział zieleni na działce ma wynosić 30%, a na terenie należy zrealizować
ciąg zieleni komponowanej (np. liniowe aranżacje drzew).

TEREN 1b.U
Obecnie niezabudowany fragment posesji firmy branży technologicznej (istniejące
parkingi i zieleń).
Zabudowa i zagospodarowanie terenu ma służyć funkcji usługowej.
Budynki mogą być sytuowane wyłącznie w zasięgu linii zabudowy widocznych na
rysunku planu.
Lokalizację innych obiektów regulują przepisy techniczno-budowlane.
Obrysy budynków łącznie nie mogą stanowić więcej niż 60% działki.
W zasięgu wyznaczonym na rysunku dopuszcza się budowę dominanty przestrzenno-wysokościowej, czyli obiektu punktowo wyższego i staranie zaaranżowanego, który
stanowiłby zakończenie osi kompozycyjnej prowadzonej z Muzeum Neonów.
Budynki mogą mieć wysokość do 20 m, a dominanta do 37 m (jak punktowce
w sąsiednim kwartale między ul. Mińską a Żupniczą).
Minimalny udział zieleni na działce ma wynosić 30%.
Na terenie należy zorganizować powiązanie jezdne i rowerowe, łączące się z analogicznymi powiązaniami na terenach 1d.KP-ZP oraz 1f.U. Forma tego powiązania nie
jest narzucona w planie. Może to być np. okolicznościowy dojazd z możliwością przejazdu dla rowerów, ciąg pieszo-jezdny typu woonerf.

TEREN 1c.U-CP
Obecnie teren niezabudowany, w jego skład wchodzą fragmenty kilku posesji.
Zabudowa i zagospodarowanie terenu ma służyć funkcji usługowej, ale tylko z zakresu
inwestycji celu publicznego wymienionych w planie. Mogą to być usługi oświaty, usługi
zdrowia, usługi opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobek, usługi sportu, usługi
kultury.
Budynki mogą być sytuowane wyłącznie w zasięgu linii zabudowy widocznych na rysunku planu. Lokalizację innych obiektów regulują przepisy
techniczno-budowlane.
Obrysy budynków łącznie nie mogą stanowić więcej niż 20% działki.
Budynki mogą mieć wysokość do 16 m.
Minimalny udział zieleni na działce ma wynosić 40%, a na terenie należy zrealizować
ciąg zieleni komponowanej (np. liniową aranżację drzew).

TEREN 1d.KP-ZP
Obecnie teren niezabudowany, w którego skład wchodzą fragmenty kilku posesji.
Zagospodarowanie terenu ma służyć zrealizowaniu ogólnodostępnej alei pieszej
z zielenią parkową. Zgodnie z rysunkiem planu obowiązuje również wytworzenie
powiązania jezdnego i rowerowego, które łączy się z analogicznymi powiązaniami na
terenach 1b.U oraz 1f.U. Forma tego powiązania nie jest narzucona w planie. Może
to być np. okolicznościowy dojazd z możliwością przejazdu dla rowerów, ciąg pieszo-jezdny typu woonerf.
Minimalny udział zieleni na działce ma wynosić 70%.

TEREN 1e.U/MW
Obecnie miejsce przygotowywane pod sklep.
Zabudowa i zagospodarowanie terenu ma służyć funkcji usługowej lub/i zabudowie
mieszkaniowej wielorodzinnej.
Budynki mogą być sytuowane wyłącznie w zasięgu linii zabudowy widocznych na
rysunku planu. Lokalizację innych obiektów regulują przepisy techniczno-budowlane.
Obrysy budynków łącznie nie mogą stanowić więcej niż 50% działki.
Nowe budynki mogą mieć wysokość do 20 m.
W każdym z budynków, który na rysunku planu znajduje się w zasięgu oznaczenia ciągu
usługowego, co najmniej połowa parteru ma być przeznaczona pod usługi z zakresu
handlu, gastronomii, rzemiosła i usług dla ludności.
Minimalny udział zieleni na działce ma wynosić 25%.

TEREN 1f.U
Obecnie częściowo zabudowany teren, w którego skład wchodzą fragmenty kilku
posesji.
Zabudowa i zagospodarowanie terenu ma służyć funkcji usługowej.
Budynki mogą być sytuowane wyłącznie w zasięgu linii zabudowy widocznych na
rysunku planu.
Lokalizację innych obiektów regulują przepisy techniczno-budowlane.
Obrysy budynków łącznie nie mogą stanowić więcej niż 40% działki.
Budynki mogą mieć wysokość do 20 m.
W każdym z budynków, który na rysunku planu znajduje się w zasięgu oznaczenia ciągu
usługowego, co najmniej połowa parteru ma być przeznaczona pod usługi z zakresu
handlu, gastronomii, rzemiosła i usług dla ludności.
Minimalny udział zieleni na działce ma wynosić 40%, a na terenie należy zrealizować
ciągi zieleni komponowanej (np. liniową aranżację drzew).
Na terenie należy zorganizować powiązanie jezdne i rowerowe, łączące się z analogicznymi powiązaniami na terenach 1b.U oraz 1d.KP-ZP. Forma tego powiązania nie jest
narzucona w planie. Może to być np. okolicznościowy dojazd z możliwością przejazdu
dla rowerów, ciąg pieszo-jezdny typu woonerf.

TEREN 2.1.MW(U)
Zabudowany teren, na którym znajdują się nowe apartamentowce, starszy biurowiec
i zabytkowe zabudowania pofabryczne.
Zabudowa i zagospodarowanie terenu ma służyć zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
Budynki mogą być sytuowane wyłącznie w zasięgu linii zabudowy widocznych na
rysunku planu.
Lokalizację innych obiektów regulują przepisy techniczno-budowlane.
Obrysy budynków łącznie nie mogą stanowić więcej niż 40% działki.
W zasięgach wyznaczonych na rysunku dopuszcza się dominanty przestrzenno-wysokościowe, czyli obiekty punktowo wyższe i staranie zaaranżowane.
Budynki mogą mieć wysokość do 25 m, a dominanty do 37 m (jak obecne
punktowce).
Kształtowanie zainwestowania ma nawiązywać do osi kompozycyjnej wyznaczonej na
rysunku planu. W poziomie terenu – w ramach zainwestowania działki lub w obrębie
budynków – muszą być zrealizowane przejścia piesze w miejscach, które są oznaczone
na rysunku jako otwarcia w zabudowie.
W każdym z budynków, który na rysunku planu znajduje się w zasięgu oznaczenia ciągu
usługowego, co najmniej połowa parteru ma być przeznaczona pod usługi z zakresu
handlu, gastronomii, rzemiosła i usług dla ludności.
Minimalny udział zieleni na działce ma wynosić 25%, a na terenie należy zrealizować
ciągi zieleni komponowanej (np. liniowe aranżacje drzew).
Część terenu oznaczoną na rysunku należy ponadto zagospodarować jako przestrzeń
aranżowanej zieleni z pasażami pieszymi lub pieszo-rowerowymi, która wymaga
szczególnego opracowania., Należy uwzględnić pomnik przyrody nieożywionej – głaz
narzutowy przy ul. Mińskiej.
W zabudowie i zagospodarowaniu należy również uwzględnić obiekt wpisany do rejestru zabytków – bramę wjazdową zabytkowego zespołu pofabrycznego.
Na terenie muszą funkcjonować powiązania piesze, jezdne i rowerowe, których rejony
pokazano na rysunku planu. Forma tych powiązań nie jest narzucona w planie. Mogą
to być np. aleje, okolicznościowe dojazdy z możliwością przejazdu dla rowerów, ciąg
pieszo-jezdny typu woonerf.

TEREN 2.2.I-E(U)
Obecnie obiekt infrastruktury technicznej – stacja elektroenergetyczna RSM średniego
napięcia.
Zabudowę i zagospodarowanie terenu mają stanowić obiekty i urządzenia na potrzeby
elektroenergetyczne z usługami (z wykluczeniem usług chronionych, np. oświaty lub
zdrowia).
Budynki mogą być sytuowane wyłącznie w zasięgu linii zabudowy widocznych na rysunku planu. Lokalizację innych obiektów regulują przepisy
techniczno-budowlane.
Obrysy budynków łącznie nie mogą stanowić więcej niż 50% działki.
Nowe budynki mogą mieć wysokość do 15 m.
Minimalny udział zieleni na działce ma wynosić 20%.

TEREN 2.3.U/MW
Teren częściowo zabudowany, na którym znajdują się nowe apartamentowce i zabytkowe zabudowania pofabryczne.
Zabudowa i zagospodarowanie terenu ma służyć funkcji usługowej lub/i zabudowie
mieszkaniowej wielorodzinnej.
Budynki mogą być sytuowane wyłącznie w zasięgu linii zabudowy widocznych na
rysunku planu.
Lokalizację innych obiektów regulują przepisy techniczno-budowlane.
Obrysy budynków łącznie nie mogą stanowić więcej niż 40% działki.
W zasięgach wyznaczonych na rysunku dopuszcza się miejscowe przewyższenia – tzw.
zwyżki.
Budynki po północnej stronie strefy zieleni parkowej mogą mieć wysokość do 20 m,
a w strefie zwyżek – 30 m.
Budynki po południowej stronie strefy zieleni parkowej mogą mieć wysokość do 12 m,
a w strefie zwyżek – 21 m. Obniżenie zabudowy po tej stronie strefy jest wymagane
z uwagi na sąsiedztwo z ul. Mińską, której skala pierzei jest chroniona. Kształtowanie
zainwestowania ma nawiązywać do osi kompozycyjnej wyznaczonej na rysunku planu.
W poziomie terenu – w ramach zainwestowania działki lub w obrębie budynków –
muszą być zrealizowane przejścia piesze (również z zielenią) w miejscach oznaczonych
na rysunku jako otwarcia w zabudowie i otwarcia w zabudowie z zielenią urządzoną.
Bryłę budynku, realizowanego w rejonie, na którym na rysunku oznaczone jest tzw.
miejscowe zróżnicowanie zabudowy, trzeba zróżnicować architektonicznie (w zasięgu
do 10 m od osi tego oznaczenia).
Łączna długość ścian budynków w rejonie oznaczonym na rysunku planu jako tzw.
rozplanowanie zabudowy nie może przekroczyć długości tego oznaczenia. W uproszczeniu można to rozumieć tak, że jest to ustalona na rysunku maksymalna szerokość
elewacji. Dotyczy ona budynków, które są usytuowane w zasięgu do 20 m od linii zabudowy, czyli tych z pierwszej linii, a nie z głębi posesji.
W miejscach wyznaczonych na rysunku należy ponadto zaakcentować przestrzennie
narożnik w zabudowie, zrealizować przekrycie (zadaszenie z własną konstrukcją nośną
lub nadwieszenie) oraz usytuować akcenty przestrzenne (elementy wyróżniające się
w otaczającym zagospodarowaniu formą, kolorem, kształtem, będące np. obiektem
małej architektury lub kompozycją przestrzenną).
W każdym z budynków, który na rysunku planu znajduje się w zasięgu oznaczenia ciągu
usługowego, co najmniej połowa parteru ma być przeznaczona pod usługi z zakresu
handlu, gastronomii, rzemiosła i usług dla ludności.
Minimalny udział zieleni na działce ma wynosić 30%, a na terenie należy zrealizować
ciągi zieleni komponowanej (np. liniowe aranżacje drzew).
Część terenu oznaczoną na rysunku należy zagospodarować jako przestrzeń aranżowanej zieleni z pasażami pieszymi lub pieszo-rowerowymi. Wymaga ona szczególnego
opracowania, uwzględnienia istniejącej zieleni i zachowania drzew określonych jako
wartościowe.
Część terenu oznaczoną na rysunku jako strefę zieleni parkowej należy zagospodarować jako aranżowaną zieleń z układem ozdobnych zbiorników wodnych lub fontann
i wodotrysków, z główną aleją pieszą w śladzie dawnej drogi zakładowej wraz z obiektami i urządzeniami służącymi rekreacji.
Zgodnie z oznaczeniami na rysunku uzupełniającym elementem zagospodarowania
terenów zabudowy mają być również tzw. wnętrza urbanistyczne, czyli przestrzenie
zieleni komponowanej bezpośrednio przy budynkach. W zabudowie i zagospodarowaniu muszą być uwzględnione również takie aspekty jak: obiekty wpisane do rejestru
zabytków, warunki ustalone dla strefy ochrony konserwatorskiej zespołu zabudowy
stanowiącego pozostałość dawnego zakładu produkcyjnego oraz zasady dla zabytkowych budynków i budowli, objętych ochrona ustaloną w planie.
Na terenie muszą funkcjonować powiązania piesze, jezdne i rowerowe, których rejony
pokazano na rysunku planu. Forma tych powiązań nie jest narzucona w planie. Mogą
to być np. aleje, okolicznościowe dojazdy z możliwością przejazdu dla rowerów, ciągi
pieszo-jezdny typu woonerf.
W zakresie organizacji miejsc postojowych na terenie ustalono zakaz realizacji naziemnych stanowisk postojowych w grupach liczących więcej niż 5 stanowisk. To ograniczenie ma przeciwdziałać tworzeniu dużych powierzchni parkingowych.

TEREN 2.4.MW(U)
Teren zabudowany, w którego skład wchodzi kilka posesji, w tym fragment obszaru
dawnego zakładu produkcyjnego, zabytkowe kamienice i warsztat.
Zabudowa i zagospodarowanie terenu ma służyć zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
Budynki mogą być sytuowane wyłącznie w zasięgu linii zabudowy widocznych na
rysunku planu.
Lokalizację innych obiektów regulują przepisy techniczno-budowlane.
Obrysy budynków łącznie nie mogą stanowić więcej niż 80% działki.
Nowe budynki mogą mieć wysokość do 18,5 m.
W każdym z budynków, który na rysunku planu znajduje się w zasięgu oznaczenia ciągu
usługowego, co najmniej połowa parteru ma być przeznaczona pod usługi z zakresu
handlu, gastronomii, rzemiosła i usług dla ludności.
Minimalny udział zieleni na działce ma wynosić 10%, uwzględniając do zachowania
drzewa określone jako wartościowe.
W zabudowie i zagospodarowaniu muszą być uwzględnione warunki ustalone dla strefy
ochrony konserwatorskiej zespołu zabudowy stanowiącego pozostałość dawnego
zakładu produkcyjnego oraz zasady dla zabytkowych budynków, objętych ochrona
ustaloną w planie.

TEREN 2.5.MW(U)
Zabudowany teren, na którym znajdują się nowe apartamentowce.
Zabudowa i zagospodarowanie terenu ma służyć zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
Budynki mogą być sytuowane wyłącznie w zasięgu linii zabudowy widocznych na
rysunku planu.
Lokalizację innych obiektów regulują przepisy techniczno-budowlane.
Obrysy budynków – łącznie nie mogą stanowić więcej niż 40% działki.
W zasięgach wyznaczonych na rysunku dopuszcza się dominanty przestrzenno-wysokościowe, czyli obiekty punktowo wyższe i staranie zaaranżowane.
Budynki mogą mieć wysokość do 30 m, a dominanty do 37 m (jak istniejące
punktowce).
Kształtowanie zainwestowania ma nawiązywać do osi kompozycyjnej wyznaczonej
na rysunku planu.
Łączna długość ścian budynków w rejonie oznaczonym na rysunku planu jako tzw.
rozplanowanie zabudowy nie może przekroczyć długości tego oznaczenia. W uproszczeniu można to rozumieć tak, że jest to ustalona na rysunku maksymalna szerokość
elewacji. Dotyczy ona budynków, które są usytuowane w zasięgu do 20 m od linii zabudowy, czyli tych z pierwszej linii, a nie z głębi posesji.
W każdym z budynków, który na rysunku planu znajduje się w zasięgu oznaczenia ciągu
usługowego, co najmniej połowa parteru ma być przeznaczona pod usługi z zakresu
handlu, gastronomii, rzemiosła i usług dla ludności.
Minimalny udział zieleni na działce ma wynosić 25%, a na terenie należy zrealizować
ciągi zieleni komponowanej (np. liniowe aranżacje drzew).
Na terenie muszą funkcjonować powiązania piesze i rowerowe, których rejony pokazano na rysunku planu. Forma tych powiązań nie jest narzucona w planie. Mogą to być
np. aleje z możliwością przejazdu dla rowerów, ciągi piesze i ścieżki rowerowe itp.

TEREN 2.6.MW(U)
Teren częściowo zabudowany, na którym znajdują się nowe apartamentowce i usługi,
w tym stacja paliw.
Zabudowa i zagospodarowanie terenu ma służyć zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
Budynki mogą być sytuowane wyłącznie w zasięgu linii zabudowy widocznych na
rysunku planu.
Lokalizację innych obiektów regulują przepisy techniczno-budowlane.
Obrysy budynków łącznie nie mogą stanowić więcej niż 40% działki.
Budynki mogą mieć wysokość do 25 m.
W poziomie terenu – w ramach zainwestowania działki lub w obrębie budynków –
muszą być zrealizowane przejścia piesze w miejscach oznaczonych na rysunku jako
otwarcia w zabudowie.
W każdym z budynków, który na rysunku planu znajduje się w zasięgu oznaczenia ciągu
usługowego, co najmniej połowa parteru ma być przeznaczona pod usługi z zakresu
handlu, gastronomii, rzemiosła i usług dla ludności.
Minimalny udział zieleni na działce ma wynosić 25%, a na terenie należy zrealizować
ciągi zieleni komponowanej (np. liniowe aranżacje drzew).

Ponadto część terenu oznaczoną na rysunku należy zagospodarować jako przestrzeń
aranżowanej zieleni z pasażami pieszymi lub pieszo-rowerowymi, wymagającą szczególnego opracowania.
Zgodnie z oznaczeniami na rysunku uzupełniającym elementem zagospodarowania
terenów zabudowy mają być również tzw. wnętrza urbanistyczne, czyli przestrzenie
zieleni komponowanej bezpośrednio przy budynkach.
Na terenie muszą funkcjonować powiązania piesze i rowerowe, których rejony pokazano na rysunku planu – forma tych powiązań nie jest narzucona w planie (mogą to
być np. aleje z możliwością przejazdu dla rowerów, ciągi piesze i ścieżki rowerowe itp.).

TEREN 2.6a.KP-ZP
Obecnie działka zajmowana przez warsztat.
Zagospodarowanie terenu ma służyć zrealizowaniu ogólnodostępnego ciągu pieszego
z zielenią, w ramach którego obowiązuje również wytworzenie powiązania pieszego
i rowerowego, łączącego teren 2.5.MW(U) z ul. Chodakowską (drogą poza planem).
Minimalny udział zieleni na działce ma wynosić 70%.

TEREN 5.MW(U)
Zabudowany teren, na którym znajdują się zabytkowe kamienice, nowe apartamentowce i usługi.
Zabudowa i zagospodarowanie terenu ma służyć zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
Budynki mogą być sytuowane wyłącznie w zasięgu linii zabudowy widocznych na
rysunku planu.
Lokalizację innych obiektów regulują przepisy techniczno-budowlane.
Obrysy budynków łącznie nie mogą stanowić więcej niż 60% działki.
W zasięgach wyznaczonych na rysunku dopuszcza się miejscowe przewyższenia – tzw. zwyżki.
Budynki mogą mieć wysokość do 15 m, , a w strefie zwyżki – 25 m.
W każdym z budynków, który na rysunku planu znajduje się w zasięgu oznaczenia ciągu
usługowego, co najmniej połowa parteru ma być przeznaczona pod usługi z zakresu
handlu, gastronomii, rzemiosła i usług dla ludności.
W zabudowie i zagospodarowaniu muszą być uwzględnione zasady dla zabytkowych
budynków, objętych ochroną ustaloną w planie.
Minimalny udział zieleni na działce ma wynosić 25%.

TEREN 6.1.U/MW
Teren zabudowany, na którym znajdują się zabytkowe kamienice, usługi i noworealizowany hostel.
Zabudowa i zagospodarowanie terenu ma służyć funkcji usługowej lub/i zabudowie
mieszkaniowej wielorodzinnej.
Budynki mogą być sytuowane wyłącznie w zasięgu linii zabudowy widocznych na
rysunku planu.
Lokalizację innych obiektów regulują przepisy techniczno-budowlane.
W zasięgach wyznaczonych na rysunku dopuszcza się dominantę przestrzenno-wysokościową, czyli obiekt punktowo wyższy i staranie zaaranżowany.

Obrysy budynków łącznie nie mogą stanowić więcej niż 50% działki, a tylko na działce
na rogu ul. Mińskiej i Gocławskiej, w przypadku realizacji dominanty – 80%.
Budynki mogą mieć wysokość do 15 m, a dominanta do 25 m.
W każdym z budynków, który na rysunku planu znajduje się w zasięgu oznaczenia ciągu
usługowego, co najmniej połowa parteru ma być przeznaczona pod usługi z zakresu
handlu, gastronomii, rzemiosła i usług dla ludności.
W zabudowie i zagospodarowaniu muszą być uwzględnione zasady dla zabytkowych
budynków, objętych ochrona ustaloną w planie.
Minimalny udział zieleni na działce ma wynosić 25%, a tylko na działce na rogu
ul. Mińskiej i Gocławskiej, w przypadku realizacji dominanty – 15%.

TEREN 6.2.MW(U)
Zabudowany teren, na którym znajduje się nowy apartamentowiec, w miejscu dawnej
hali Polskich Zakładów Optycznych PZO.
Zabudowa i zagospodarowanie terenu ma służyć zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
Budynki mogą być sytuowane wyłącznie w zasięgu linii zabudowy widocznych na
rysunku planu.
Lokalizację innych obiektów regulują przepisy techniczno-budowlane.
Obrysy budynków łącznie nie mogą stanowić więcej niż 40% działki.
W zasięgach wyznaczonych na rysunku dopuszcza się miejscowe przewyższenia, czyli zwyżki.
Budynki mogą mieć wysokość do 15 m, a w strefie zwyżki – 19 m.
W każdym z budynków, który na rysunku planu znajduje się w zasięgu oznaczenia ciągu
usługowego, co najmniej połowa parteru ma być przeznaczona pod usługi z zakresu
handlu, gastronomii, rzemiosła i usług dla ludności.
Minimalny udział zieleni na działce ma wynosić 25%, a na terenie należy zrealizować
ciąg zieleni komponowanej (np. liniowe aranżacje drzew).

TEREN 6.3.MW(U)
Teren zabudowany, na którym znajduje się zespół wielorodzinny z usługami.
Zabudowa i zagospodarowanie terenu ma służyć zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
Budynki mogą być sytuowane wyłącznie w zasięgu linii zabudowy widocznych na
rysunku planu.
Lokalizację innych obiektów regulują przepisy techniczno-budowlane.
Obrysy budynków łącznie nie mogą stanowić więcej niż 45% działki.
W zasięgach wyznaczonych na rysunku dopuszcza się miejscowe przewyższenia – zwyżki.
Budynki tworzące pierwszą linię zabudowy od strony ulic Kamionkowskiej i Gocławskiej
mogą mieć wysokość do 19 m, a w strefie zwyżki – 30 m. Budynki sytuowane w głębi
tego terenu mogą mieć wysokość do 24 m.
W każdym z budynków, który na rysunku planu znajduje się w zasięgu oznaczenia ciągu
usługowego, co najmniej połowa parteru ma być przeznaczona pod usługi z zakresu
handlu, gastronomii, rzemiosła i usług dla ludności.
Minimalny udział zieleni na działce ma wynosić 25%.

TEREN 16.U/MW
Jest to teren zabudowany, na którym znajdują się zabytkowe kamienice, usługi, w tym
duża przychodnia oraz zrewitalizowane zespoły zabudowy dawnych Zakładów Elektrotechnicznych Braci Borkowskich – BRABORK i dawnych Polskich Zakładów Optycznych PZO.
Zabudowa i zagospodarowanie terenu ma służyć funkcji usługowej lub/i zabudowie
mieszkaniowej wielorodzinnej.
Budynki mogą być sytuowane wyłącznie w zasięgu linii zabudowy widocznych na
rysunku planu.
Lokalizację innych obiektów regulują przepisy techniczno-budowlane.
Obrysy budynków łącznie nie mogą stanowić więcej niż 60% działki.
Budynki mogą mieć wysokość do 25 m.
W każdym z budynków, który na rysunku planu znajduje się w zasięgu oznaczenia ciągu
usługowego, co najmniej połowa parteru ma być przeznaczona pod usługi z zakresu
handlu, gastronomii, rzemiosła i usług dla ludności.
W zabudowie i zagospodarowaniu muszą być uwzględnione warunki ustalone dla stref
ochrony konserwatorskiej zespołów zabudowy stanowiących pozostałości dawnych
zakładów produkcyjnych oraz zasady dla zabytkowych budynków, objętych ochroną
ustaloną w planie.
Na terenie muszą funkcjonować powiązania piesze i rowerowe, których rejony pokazano na rysunku planu. Forma tych powiązań nie jest narzucona w planie. Mogą to być
np. aleje z możliwością przejazdu dla rowerów, ciągi piesze i ścieżki rowerowe itp.
Minimalny udział zieleni na działce ma wynosić 25%, a na terenie należy zrealizować
ciąg zieleni komponowanej (np. liniowe aranżacje drzew).

Jaki plan miejscowy dla rejonu Kamionka – część II?
Konsultacje społeczne trwają od 7 grudnia 2021 do 24 stycznia 2022.
Poznaj projekt planu także
• na architektura.um.warszawa.pl
• w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego,
Marszałkowska 77/79, pon.-pt. w godz. 8–16
Porozmawiajmy
• na dyskusji on-line 15 grudnia (środa) o godz. 17,
• na dyżurze telefonicznym projektanta planu pod numerem 22 325 81 08
we wtorki: 7 grudnia 2021r. w godzinach 9–11 oraz 14, 21 i 28 grudnia 2021 r.
w godzinach 12–15
Możesz też złożyć uwagi do planu. Dowiesz się, jak to zrobić
na architektura.um.warszawa.pl lub pod tel. 19 115.
Tam też znajdziesz więcej informacji o dyskusji on-line.

