PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z ......................... r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rejonu Placu Narutowicza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) w związku z uchwałą nr
LXXVIII/2002/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonuPlacu Narutowicza, Rada
m.st. Warszawy stwierdzając, że niniejszy plan nie narusza ustaleo Studium uwarunkowao i
kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy przyjętego uchwałą nr
LXXXII/2746/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 października 2006 r. z późn. zm.1), uchwala, co
następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu
Narutowicza, zwany dalej planem, którego obszar wyznacza:
1) od południa: południowa linia rozgraniczająca ul. Grzymały, ul. Kopioskiej i ul. Wawelskiej,
linia wyznaczona granicami własności nieruchomości położonych po wschodniej stronie
skweru przy ul. Skłodowskiej – Curie, północna linia rozgraniczająca ul. Miecznikowa do
wschodniej linii rozgraniczającej ul. Żwirki i Wigury;
2) od wschodu: wschodnia linia rozgraniczająca ul. Żwirki i Wigury do południowej linii
rozgraniczającej ul. Wawelskiej, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Krzyckiego, wschodnia
linia rozgraniczająca ul. Raszyoskiej do przedłużenia osi ul. Niemcewicza;
3) od północy i północnego zachodu: oś ul. Niemcewicza do przecięcia z osią ul. Spiskiej,
oś ul. Spiskiej do południowej linii rozgraniczającej Al. Jerozolimskich, południowa linia
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rozgraniczająca Al. Jerozolimskich, południowo-wschodnia linia rozgraniczająca
ul. Szczęśliwickiej do południowej linii rozgraniczającej ul. Grzymały.
2. Granice obszaru planu, o których mowa w ust. 1, przedstawia sporządzony w skali 1:1000
rysunek planu.
3. Załącznikami do uchwały są:
1) załącznik nr 1 - rysunek planu sporządzony w skali 1:1000;
2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadao własnych gminy, oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
4) załącznik nr 4 – dane przestrzenne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmujące: lokalizację przestrzenną obszaru objętego aktem w postaci wektorowej
w obowiązującym paostwowym systemie odniesieo przestrzennych, atrybuty zawierające
informacje o akcie oraz częśd graficzną aktu w postaci cyfrowej reprezentacji z nadaną
georeferencją w obowiązującym paostwowym systemie odniesieo przestrzennych – zapisane
w formie elektronicznej.
4. W planie ustala się:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną
i minimalną intensywnośd zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni
biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokośd
zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na
parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie
zabudowy i gabaryty obiektów;
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
miejscowym;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy;
9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
11) stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu;
12) granice obszarów wymagających przekształceo;
13) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
14) granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych
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w planie zagospodarowania przestrzennego województwa;
15) granice terenów zamkniętych i granice stref ochronnych terenów zamkniętych;
16) kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów;
17) zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeo reklamowych oraz
ogrodzeo, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich
mogą byd wykonane;
18) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.
5. W planie nie ustala się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych,
a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych.
§ 2. Ilekrod w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) akcencie architektonicznym – należy przez to rozumied element wyróżniający się
w przestrzeni formą, kolorem, np. będący obiektem małej architektury lub kompozycją
przestrzenną;
2) dominancie wysokościowej – należy przez to rozumied budynek wyróżniający się z otaczającej
zabudowy i zagospodarowania terenu, w szczególności wysoką jakością estetyczną
architektury lub reprezentacyjną funkcją oraz gabarytami – tj. przede wszystkim wysokością;
3) elementach wyposażenia powtarzalnego – należy przez to rozumied elementy wyposażenia
przestrzeni publicznych, takie jak: obiekty małej architektury oraz wiaty przystankowe, słupy
ogłoszeniowe, latarnie i znaki MSI;
4) MSI (Miejskim Systemie Informacji) – należy przez to rozumied kompleksowy system
oznakowania budynków, dróg i informacji kierunkowej, przyjęty dla m.st. Warszawy na
podstawie uchwał Rady Miasta oraz prawa geodezyjno-kartograficznego;
5) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumied wyznaczone na rysunku
planu linie, poza które nie mogą byd wysunięte płaszczyzny ścian zewnętrznych budynków,
z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 pkt 3;
6) obowiązujących liniach zabudowy – należy przez to rozumied wyznaczone na rysunku planu
linie, wzdłuż których obowiązuje sytuowanie płaszczyzn ścian zewnętrznych budynków,
z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 pkt 2;
7) pierwotnej kompozycji i wystroju elewacji, pierwotnej kolorystyce elewacji, pierwotnej
geometrii dachu – należy przez to rozumied oryginalną formę architektoniczną budynku
obejmującą: oryginalną kompozycję i wystrój elewacji, oryginalną kolorystykę elewacji,
oryginalną geometrię dachu, wynikające z dostępnych źródeł historycznych, konserwatorskich
lub architektonicznych;
8) przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumied ustalone w planie przeznaczenia terenu pod
funkcje określone w § 4 ust. 2 pkt 3 oraz przepisach szczegółowych dla poszczególnych
terenów;
9) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumied ustalone w planie przeznaczenie
przeważające na działce budowlanej albo na terenie bez prawa zabudowy, przy czym
powierzchnia użytkowa budynków o przeznaczeniu podstawowym nie może byd mniejsza niż
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60% powierzchni użytkowej wszystkich budynków na działce budowlanej, a w przypadku
terenów niezabudowanych powierzchnia wskazana pod to przeznaczenie nie może byd
mniejsza niż 60% ogólnej powierzchni terenu;
10) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumied nakazane lub dopuszczone w
planie, zgodnie z przepisami szczegółowymi, przeznaczenie na działce budowlanej albo na
terenie bez prawa zabudowy, inne niż przeznaczenie podstawowe, przy czym powierzchnia
użytkowa budynków o przeznaczeniu uzupełniającym nie może byd większa niż 40%
powierzchni użytkowej wszystkich budynków na działce budowlanej, a w przypadku terenów
niezabudowanych powierzchnia wskazana pod to przeznaczenie nie może byd większa niż
40% ogólnej powierzchni terenu;
11) rzędzie drzew – należy przez to rozumied nasadzenia drzew o zbliżonym pokroju, formujące
układ liniowy;
12) strefie zieleni – należy przez to rozumied oznaczony na rysunku planu element
zagospodarowania przestrzennego terenu, zagospodarowany na zasadach określonych w
planie przez skomponowane pod względem funkcjonalnym i plastycznym: drzewa, krzewy
i rośliny zielne w tym powierzchnie trawiaste oraz alejki, obiekty małej architektury
i urządzenia służące wypoczynkowi i rekreacji;
13) układzie kwartałowym zabudowy – należy przez to rozumied układ budynków w formie
zwartych pierzei wokół wewnętrznych dziedzioców;
14) usługach – należy przez to rozumied działalnośd prowadzoną w lokalach użytkowych lub
budynkach wolnostojących, z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000 m2, służącą zaspokajaniu potrzeb ludności, niezwiązaną z wytwarzaniem dóbr
materialnych metodami przemysłowymi, przy czym działalnośd ta nie może powodowad
przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska poza terenem na którym jest
prowadzona, a dla lokalu usługowego w budynku mieszkalnym – poza lokalem, w którym
jest prowadzona;
15) wysokości zabudowy – należy przez to rozumied wysokośd budynków w rozumieniu
przepisów prawa budowlanego, a w stosunku do pozostałych obiektów budowlanych
wysokośd tych obiektów mierzoną od poziomu terenu do najwyższego elementu tego
obiektu budowlanego;
16) zwartej pierzei – należy przez to rozumied ciąg ścian połączonych w płaszczyźnie elewacji
frontowych wytworzony poprzez usytuowanie budynków jeden przy drugim wzdłuż
„obowiązujących linii zabudowy” zgodnie z rysunkiem planu;
17) zwyżce zabudowy - należy przez to rozumied budynek lub fragment budynku, wyższy od
pozostałej na danym terenie zabudowy, o maksymalnej wysokości określonej w przepisach
szczegółowych dla terenów i zasięgu wyznaczonym na rysunku planu.
§ 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami planu oznaczonymi graficznie na rysunku planu są:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) granice terenów zamkniętych i ustanowionych stref ochronnych;
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4) przeznaczenie terenów zgodnie z § 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz przepisami szczegółowymi;
5) obowiązujące linie zabudowy;
6) nieprzekraczalne linie zabudowy;
7) zwarte pierzeje;
8) ciągi usługowe;
9) pergole;
10) dominanty wysokościowe;
11) zasięg zwyżki zabudowy;
12) pomnik lub akcent architektoniczny;
13) przestrzeo wymagająca szczególnej aranżacji;
14) rejon lokalizacji ogólnodostępnego powiązania pieszego;
15) przejścia lub przejazdy bramowe;
16) granice obszarów wymagających przekształceo istniejącej zabudowy osiedli
modernistycznych;
17) drzewa o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych;
18) rejony lokalizacji rzędów drzew;
19) strefy zieleni;
20) oś wielkoprzestrzennego założenia urbanistycznego;
21) osie kompozycyjno -widokowe;
22) oś kompozycyjna;
23) strefa ochrony widoku;
24) strefy ochrony konserwatorskiej wybranych parametrów historycznego układu
urbanistycznego:
a) 1.KZ-C - Ochota Grójecka I,
b) 2.KZ-C - Ochota Wawelska;
25) obiekty zabytkowe chronione ustaleniami planu;
26) granica obszaru chronionego ustaleniami planu;
27) zasięg korytarza linii metra;
28) wymiary w metrach.
2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu niewymienione w ust. 1 mają charakter
informacyjny.
§ 4. 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczone na rysunku planu symbolem
liczbowo – literowym.
2. Symbol liczbowo – literowy każdego z terenów składa się z:
1) wielkiej litery alfabetu określającej jedną z sześciu części planu: A - F, za wyjątkiem terenów
dróg publicznych;
2) liczby zapisanej cyframi arabskimi określającej kolejny numer terenu w każdej z części planu
lub kolejny numer terenu drogi publicznej;
3) wielkich liter alfabetu określających nazwę przeznaczenia terenu:
a) MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
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b) MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
c) MW/U – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usługi,
d) MZ – zabudowa zamieszkania zbiorowego,
e) U – usługi,
f) U/MW – usługi lub zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
g) UK – usługi kultury,
h) UKR – usługi kultu religijnego,
i) UP – usługi publiczne,
j) UO – usługi oświaty,
k) UZ – usługi ochrony zdrowia,
l) ZP – zieleo urządzona - park,
m) KS –zabudowa garażowa,
n) KPP – plac miejski,
o) KP – ciąg pieszy,
p) KPJ – ciąg pieszo-jezdny,
q) KD-GP – droga publiczna klasy głównej ruchu przyspieszonego,
r) KD-G – droga publiczna klasy głównej,
s) KD-Z – droga publiczna klasy zbiorczej,
t) KD-L – droga publiczna klasy lokalnej,
u) KD-D – droga publiczna klasy dojazdowej.
§ 5. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1. W zakresie kompozycji funkcjonalno-przestrzennej poprzez:
1) kształtowanie centrum dzielnicy poprzez zachowanie istniejących i ustalenie realizacji nowych
obiektów o funkcjach usługowych lub ciągów usługowych lokalizowanych w parterach lub
suterenach budynków;
2) kształtowanie przestrzeni pl. G. Narutowicza jako centralnego miejsca w dzielnicy Ochota,
łączącego funkcje placu publicznego zagospodarowanego zielenią, usług oraz ważnego
miejsca komunikacyjnego;
3) zachowanie i wytworzenie przestrzeni o charakterze lokalnym;
4) zachowanie i wytworzenie struktury zieleni poprzez powiązania piesze i widokowe oraz
kształtowanie elementów zieleni i małej architektury;
5) uporządkowanie i podkreślenie charakteru reprezentacyjnych przestrzeni publicznych
w następujących terenach: pl. G. Narutowicza, ul. Grójeckiej, Al. Jerozolimskich, ul. Żwirki i
Wigury, ul. Raszyoskiej, ul. Wawelskiej, ul. Kopioskiej, ul. ppłk. M. Sokołowskiego „Grzymały”,
ul. J. U. Niemcewicza, ul. Filtrowej, ul. Uniwersyteckiej i ul. M. Mochnackiego;
6) przekształcenie układu komunikacyjnego pl. G. Narutowicza oraz zagospodarowanie
go zielenią i wprowadzenie usług, zgodnie z przepisami szczegółowymi;
7) przekształcenie otoczenia Pomnika Lotnika, poprzez powiązanie osi kompozycji prowadzącej
od kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ul. Uniwersytecką,
poprzez Pomnik Lotnika do terenów Skry – wytworzenie w tym rejonie powiązao pieszych
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prowadzących do Pola Mokotowskiego;
8) zachowanie powiązao widokowych w ul. J. U. Niemcewicza wzdłuż osi urbanistycznych
założeo wielko przestrzennych (oś założenia Stanisławowskiego);
9) ochronę i eksponowanie zabytkowych budynków i obiektów, zespołów, historycznych założeo
i układów przestrzennych.
2. W zakresie kształtowania zabudowy poprzez:
1) ochronę historycznych układów urbanistycznych Kolonii Lubeckiego i pl. G. Narutowicza;
2) uporządkowanie i zagospodarowanie zielenią przestrzeni pl. G. Narutowicza
z wprowadzeniem usług;
3) przekształcenie i uporządkowanie zabudowy u zbiegu ulic ppłk. M. Sokołowskiego „Grzymały”
i Barskiej;
4) sytuowanie budynków zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy;
5) dopuszczenie zachowania istniejących budynków usytuowanych niezgodnie z liniami
zabudowy;
6) realizację zabudowy zgodnie ze wskaźnikami podanymi w przepisach szczegółowych
dla terenów;
7) stosowanie dachów o geometrii określonej w przepisach szczegółowych dla terenów;
8) stosowanie rozwiązao materiałowych i kolorystyki elewacji budynków zgodnie z przepisami
szczegółowymi dla terenów;
9) utrzymanie i realizację dróg publicznych zgodnie z przepisami szczegółowymi.
3. W zakresie zagospodarowania terenów w zasięgu korytarza metra, wyznaczonego na
rysunku planu, ustala się dostosowanie lokalizacji nowej zabudowy i zagospodarowania terenu
do warunków technicznych prowadzenia trasy linii metra.
4. Cały obszar planu, z wyłączeniem terenów MN oraz UO, stanowi obszar zabudowy
śródmiejskiej w rozumieniu przepisów odrębnych.
§ 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1. Ustala się utrzymanie, uzupełnianie lub wymianę, zgodnie z przepisami szczegółowymi,
w odniesieniu do istniejących drzew oznaczonych na rysunku planu jako drzewa o szczególnych
walorach przyrodniczo-krajobrazowych, przy czym dopuszcza się usunięcie lub przesadzenie drzew
w przypadku zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. Ustala się, zgodnie z przepisami szczegółowymi, w rejonach lokalizacji rzędu drzew
oznaczonych na rysunku planu, zachowanie lub kształtowanie rzędów drzew, przy czym dopuszcza się
miejscowe odstąpienie od realizacji nasadzeo (przerwanie ciągłości rzędu drzew) lub zwiększenie
przerw pomiędzy drzewami, zwłaszcza w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną oraz
istniejącymi lub projektowanymi elementami zagospodarowania terenu, w tym zjazdami oraz
obiektami i urządzeniami obsługi komunikacji publicznej.
3. Ustala się, oznaczone na rysunku planu, strefy zieleni, dla których zasady zagospodarowania
określone zostały w przepisach szczegółowych dla terenów, przy czym przez powierzchnie
utwardzone, o których mowa w tych przepisach, rozumie się nawierzchnie utwardzone typu: dojścia,
dojazdy, chodniki, schody, place zabaw dla dzieci.
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4. Ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej, którego wartości
podano w przepisach szczegółowych dla terenów.
5. Wskazuje się na rysunku planu drzewa – pomniki przyrody wraz z ich strefami ochronnymi
wynoszącymi 15 m od pnia drzewa – w stosunku do których obowiązują przepisy odrębne.
6. Nakazuje się na działkach budowlanych bezpośrednio przylegających do ul. Grójeckiej,
ul. ppłk. M. Sokołowskiego „Grzymały”, ul. Kopioskiej, ul. Wawelskiej, ul. Raszyoskiej
i ul. A. Krzyckiego, realizację nowej zabudowy w sposób uwzględniający uciążliwośd hałasową tych
dróg, w szczególności poprzez zastosowanie:
1) rozwiązao konstrukcyjno-budowlanych zapewniających dotrzymanie standardów ochrony
przed hałasem;
2) przegród o wysokiej izolacyjności akustycznej w budynkach i pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi.
7. Nakazuje się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu
hałasu w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi:
1) dla terenów oznaczonych symbolami MN, MW, MW/U, U/MW, MZ i A.9.U, jak dla terenów w
strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkaoców;
2) dla terenów oznaczonych symbolem UO i terenów: B.10.UP, C.9.U, jak dla terenów zabudowy
związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;
3) dla terenów oznaczonych symbolem UZ, jak dla szpitali w miastach.
8. Zakazuje się na terenach MN, MW, MW/U, U/MW, A.9.U, D.6.U i D.7.U lokalizowania usług
powodujących, poza miejscem prowadzonej działalności usługowej, przekroczenie standardów
jakości środowiska w odniesieniu do funkcji mieszkaniowej, które to standardy obowiązują na
podstawie przepisów odrębnych.
9. Zakazuje się lokalizowania nowych usług związanych z czasowym lub stałym pobytem dzieci
i młodzieży oraz nowych usług związanych z całodobowym pobytem ludzi z zakresu opieki społecznej
lub ochrony zdrowia w odległości 40 m od:
1) północnej linii rozgraniczającej terenu 1.KD-GP;
2) zachodniej linii rozgraniczającej terenów: 2.KD-GP, 3.2.KD-GP;
3) wschodniej i zachodniej linii rozgraniczającej teren 5.1.KD-G;
4) linii rozgraniczających terenów: 3.1.KD-GP, 5.2.KD-G i 5.3.KD-G.
10. Zakazuje się dla całego obszaru planu:
1) lokalizowania zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi,
a w szczególności zagrożenia wystąpienia poważnych awarii przemysłowych;
2) składowania, przetwarzania, unieszkodliwienia odpadów lub ich magazynowania
z wyłączeniem wstępnego magazynowania przez ich wytwórcę.
§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1. Wskazuje się na rysunku planu budynki oraz granice obszarów i terenów wpisanych do
rejestru zabytków podlegające ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi:
1) układ urbanistyczny pl. G. Narutowicza – 1.KZ-RZ;
2) układ urbanistyczny i zespół budowlany wraz z zielenią – Kolonia Lubeckiego – 2.KZ-RZ;
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3) wielkoprzestrzenne założenie urbanistyczne – oś założenia Stanisławowskiego;
4) kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny parafii św. Jakuba Apostoła
przy ul. Grójeckiej 38;
5) dom, „Reduta Wawelska” przy ul. Uniwersyteckiej 1;
6) dom, SM Inżynierów Ministerstwa Kolei Żelaznych i Komunikacji, „Reduta Wawelska”,
ul. Mianowskiego 15;
7) dom, Fabryka Wyrobów Tytoniowych Paostwowego Monopolu Tytoniowego przy
ul. Kaliskiej 1;
8) dom przy ul. J. U. Niemcewicza 5A;
9) dom Kolonia im. Lubeckiego, willa wraz z działką przy ul. J. Mianowskiego 3;
10) dom, willa wraz z działką przy ul. Raszyoskiej 48;
11) Dom Pocztowej Kasy Oszczędności wraz z oficynami i terenem posesji przy ul. Filtrowej 68;
12) ogrodzenie Domu Izb Rzemieślniczych pw. św. Antoniego Padewskiego wraz z terenem
posesji przy ul. Barskiej 4;
13) Dom Izb Rzemieślniczych pw. św. Antoniego Padewskiego wraz z terenem posesji
i ogrodzeniem, przy ul. Barskiej 4;
14) Dom SBM Profesorów Wolnej Wszechnicy Polskiej wraz z terenem posesji przy
ul. Grójeckiej 43;
15) Zespół budowlany – zespół domów dochodowych Zakładu Ubezpieczeo Społecznych
przy ul. Filtrowej 62 (ul. J. U. Niemcewicza 3) wraz z terenem posesji.
2. Ustala się, oznaczone na rysunku planu, strefy ochrony konserwatorskiej wybranych
parametrów historycznego układu urbanistycznego:
1) układu urbanistycznego i zespołu budowlanego wraz z zielenią - Ochota Grójecka I
z wyłączeniem terenu zamkniętego położonego przy ul. Sękocioskiej 8 – 1.KZ-C;
2) układu urbanistycznego i zespołu budowlanego wraz z zielenią - Ochota Wawelska
z wyłączeniem terenu zamkniętego położonego przy skrzyżowaniu ul. Wawelskiej
i ul. Żwirki i Wigury – 2.KZ-C.
3. Dla terenów w strefach określonych w ust. 2:
1) nakazuje się nawiązanie rozplanowaniem zabudowy do historycznego układu ulic, z ich
przedłużeniem i uzupełnieniem – zgodnie z rysunkiem planu i przepisami szczegółowymi
dla terenów;
2) w przypadku realizacji nowej zabudowy nakazuje się nawiązanie formą bryły, gabarytami,
w tym wysokością zabudowy, do istniejącej zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu i na
zasadach ustalonych przepisami szczegółowymi dla terenów;
3) nakazuje się ochronę obiektów zabytkowych, ujętych w gminnej ewidencji zabytków, zgodnie
z przepisami szczegółowymi dla terenów;
4) nakazuje się utrzymanie istniejących skwerów i drzew, zgodnie z przepisami szczegółowymi
dla terenów;
5) ustala się ochronę istniejących elementów zagospodarowania terenu o walorach
historycznych oraz dopuszcza się ich wykorzystanie w nowym zagospodarowaniu terenu,
zgodnie z przepisami szczegółowymi dla terenów.
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4. Ustala się strefę ochrony widoku na budynek zabytkowego kościoła pw. Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny parafii św. Jakuba Apostoła – zgodnie z rysunkiem planu i na
zasadach ustalonych przepisami szczegółowymi dla terenów.
5. Wskazuje się, że oznaczone na rysunku planu obiekty i obszary wymienione w ust. 6 ujęte
są w gminnej ewidencji zabytków.
6. Ustala się ochronę, zgodnie z przepisami szczegółowymi, następujących obiektów
zabytkowych i obszarów oznaczonych na rysunku planu jako: „obiekty zabytkowe chronione
ustaleniami planu” oraz „granica obszaru chronionego ustaleniami planu”:
1) domy przy ul. A. Asnyka nr: 2, 4, 6 i 8;
2) domy przy ul. T. Joteyki nr: 4, 6, 8, 10, 12, 13, 18, 20, 22 i 24;
3) hala targowa, Hala Towarowa „Ochota”- współczesna nazwa - „Hala Kopioska” wraz
z towarzyszącą wieżą przy ul. ppłk. M. Sokołowskiego „Grzymały” 2;
4) domy przy ul. J. U. Niemcewicza: 1, 19A;
5) dom, Dom mieszkalny ZUS przy ul. J.U. Niemcewicza 7/9;
6) dom, SM Pracowników SGGW przy ul. Z. Glogera 1;
7) dom, SM Młodych Architektów przy ul. Z. Glogera 2;
8) dom, SM „Nasz Kąt” przy ul. Z. Glogera 3;
9) dom, SBM „Bandera” przy ul Z. Glogera 4;
10) dom, SM „Skarbowiec” przy ul. Z. Glogera 6;
11) domy przy ul. J. Korzeniowskiego 7 i 9;
12) dom, SM Inżynierów Ministerstwa Kolei Żelaznych i Komunikacji przy ul. A. Pługa 1;
13) domy przy ul. A. Pługa 3;
14) domy, Kolonia im. Lubeckiego przy ul. M. Mochnackiego: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 27 i 29;
15) dom, SBM Mochnackiego 4 przy ul. M. Mochnackiego 4;
16) dom akademicki, Zespół Domów Akademickich im. G. Narutowicza, Dom Studencki „Tulipan”
przy ul. M. Mochnackiego 8;
17) dom akademicki, Dom Techników im. Prezydenta Gabriela Narutowicza, Zespół Domów
Akademickich im. G. Narutowicza – przychodnia studencka przy ul. M. Mochnackiego 10;
18) dom akademicki, Dom Mieszkalny Centrali Akademickiej Bratniej Pomocy, Zespół Domów
Akademickich im. G. Narutowicza – Dom Studencki „Muszelka” przy ul. M. Mochnackiego 12;
19) domy, SM Pracowników Warszawskiej Dyrekcji Dróg Wodnych przy ul. M. Mochnackiego 17
i ul. J. Mianowskiego 24;
20) domy przy ul. M. Mochnackiego 21, 23, 25;
21) dom, SM Banku Polskiej Kasy Opieki S.A. przy ul. J. Mianowskiego 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;
22) domy, Kolonia im. Lubeckiego przy ul. J. Mianowskiego 5, 7, 9;
23) domy, Kolonia im. Stanisława Konarskiego przy ul. J. Dantyszka: 1, 3;
24) domy przy ul. J. Dantyszka: 20 i 22;
25) domy, Kolonia im. Stanisława Konarskiego przy ul. A. Krzyckiego: 3;
26) dom, budynek zgromadzenia zakonnego, Ośrodek Akademicki Opus Dei przy
ul. A. Krzyckiego 5/7;
27) domy, Kolonia im. Stanisława Konarskiego przy ul. M. Reja 4, 6;
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28) dom, Teatr Ochoty przy ul. M. Reja 9;
29) domy przy ul. Sękocioskiej: 3, 5, 6, 7, 7A, 7B, 11A, 13, 15 i 16;
30) dom, SMB „Budowisko” przy ul. Sękocioskiej 2;
31) szpital, Osiedle Ochota I, Zespół Szpitala św. Anny przy ul. Barskiej – budynek szpitalny przy
ul. Białobrzeskiej 58;
32) domy przy ul. Białobrzeskiej 55, 62/64;
33) dom, SBM Urzędników Ministerstwa Przemysłu i Handlu „Barska” przy ul. Barskiej 3;
34) dom, Spółdzielnia Urzędników BGK przy ul. Barskiej 5;
35) domy, Osiedle Ochota I przy ul. Barskiej: 7/9, 11/13;
36) szpital, Osiedle Ochota I, Zespół Szpitala św. Anny przy ul. Barskiej – budynek szpitalny przy
ul. Barskiej: 16/20, 22;
37) dom, Kamienica L. Głębickiego i rodziny Mieszkowskich przy ul. Barskiej 38;
38) domy przy ul. Kopioskiej: 4A, 4B;
39) szkoła przy ul. Kopioskiej 6/10;
40) dom akademicki, Dom Studencki „Babilon” przy ul. Kopioskiej 12/16;
41) domy przy ul. Węgierskiej: 2A i 6;
42) dom, oficyna Fabryki Wyrobów Tytoniowych Paostwowego Monopolu Tytoniowego przy
ul. Węgierskiej 1A;
43) domy przy ul. Kaliskiej: 5, 8/10;
44) dom, oficyna, Kamienica Chemiczno-Farmaceutycznych Zakładów Przemysłowo-Handlowych
„Leon Nasierowski” wraz z oficyną przy ul. Kaliskiej 9;
45) dom, Kamienica J. Gezundheita i M. Binenfelda przy ul. Kaliskiej 13;
46) dom przy ul. Kaliskiej:15;
47) dom, SBM „Budowisko” przy ul. Kaliskiej 17;
48) dom, Kamienica H. Bukowieckiego i M. Kossowskiego przy ul. Kaliskiej 18;
49) dom, Kamienica Marii Eleonory Rzący przy ul. Kaliskiej 19/21;
50) dom, Kamienica J. Rechnica przy ul. Kaliskiej 20;
51) dom, Kamienica Józefa Kędzierskiego przy ul. Kaliskiej 22;
52) domy przy ul. Andrzejowskiej: 3, 4, 5 i 6/8;
53) dom, Kamienica Marcina Weinfelda przy ul. Grójeckiej 27;
54) domy przy ul. Grójeckiej 28/30, 31A/33, 36;
55) dom, Kamienica Władysława Leśnieckiego przy ul. Grójeckiej 29;
56) dom, Kamienica Broszkowiczów przy ul. Grójeckiej 31;
57) dom, Kamienice Fryderyka Bomkowskiego przy ul. Grójeckiej 32;
58) dom, Kamienica L. Perlioskiej przy ul. Grójeckiej 34;
59) dom przy ul. Grójeckiej 38;
60) dom akademicki, Dom Mieszkalny Centrali Akademickiej Bratniej Pomocy, Zespół domów
Akademickich im. G. Narutowicza – Dom Studencki „Bratniak” przy ul. Grójeckiej 39;
61) dom, SM „Nasz Dom” Urzędników Paostwowego Banku Rolnego przy ul. Grójeckiej 40;
62) dom, SM „Grójecka 40A” przy ul. Grójeckiej 40A;
63) dom, SM „Skarbowiec” przy ul. Grójeckiej 41;
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64) dom, Dom Towarzystwa Akcyjnego Budowy Parowozów przy ul. Grójeckiej 42A;
65) dom, Pierwsza SBM Organizacji Inteligencji Polskiej przy ul. Grójeckiej 45;
66) domy przy ul. Słupeckiej: 1 (częśd budynku), 2A, 3, 5, 8, 9, 10 i 11;
67) dom, SM Pracowników Paostwowego Monopolu Spirytusowego przy ul. Słupeckiej 4;
68) dom, SM „Osiedle Słoneczne” przy ul. Słupeckiej 7;
69) domy przy ul. Wawelskiej: 11A, 11B;
70) szkoła wyższa, Szkoła Nauk Politycznych, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej przy
ul. Wawelskiej 56;
71) szkoła, Międzynarodowa Szkoła Meridan przy ul. Wawelskiej 66/74;
72) dom, SM „Własna Siedziba” przy ul. Uniwersyteckiej 4;
73) dom akademicki, Zespół Domów Akademickich im. G. Narutowicza – Dom Studencki
„Pineska” przy ul. Uniwersyteckiej 5;
74) dom, Kolonia im. Lubeckiego przy ul. Uniwersyteckiej 6;
75) dom, Kolonia im. Stanisława Konarskiego przy ul. Raszyoskiej: 19, 21, 23, 25;
76) domy przy ul. Raszyoskiej: 50, 52, 54;
77) dom, SM „Własna Siedziba” przy ul. Raszyoskiej 56;
78) dom, SM „Własne Mieszkanie” przy ul. Raszyoskiej 58;
79) dom przy ul. Raszyoskiej 32/34;
80) dom, Kamienica Władysława Szatensztajna przy ul. Filtrowej 64;
81) dom, Dom Pocztowej Kasy Oszczędności przy ul. Filtrowej 70;
82) dom, SM Urzędników Ministerstwa Skarbu przy ul. Filtrowej 73;
83) dom, SM Nauczycieli Gimnazjalnych przy ul. Filtrowej 75;
84) dom, Pierwsza SBM Pracowników i Emerytów Najwyższej Izby Kontroli przy ul. Filtrowej 77;
85) dom, Wspólnota Mieszkaniowa Pracowników Ministerstwa Przemysłu i Handlu przy
ul. Filtrowej 79;
86) dom, Dom Wspólnoty Mieszkaniowej Urzędników Ministerstwa Przemysłu i Handlu przy
ul. Filtrowej 81;
87) dom, Dom Spółdzielni Artystów-Plastyków przy ul. Filtrowej 83;
88) dom, Dom Urzędników Ministerstwa Wyznao Religijnych i Oświecenia Publicznego przy
ul. Akademickiej 3;
89) dom akademicki, Zespół Domów Akademickich im. G. Narutowicza – Dom Studencki
„Akademik” przy ul. Akademickiej 5;
90) ul. Drobiazg – historyczna nawierzchnia;
91) aleja lipowa w ciągu ul. Żwirki i Wigury.
§ 8. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
1. Przestrzeniami publicznymi na obszarze planu są:
1) tereny dróg publicznych KD-G, KD-GP, KD-Z, KD-L i KD-D;
2) teren placu miejskiego D.5.KPP;
3) tereny ciągów pieszo-jezdnych KPJ;
4) tereny ciągów pieszych KP;
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5) teren zieleni urządzonej - park ZP;
6) tereny usług D.6.U i D.7.U w zasięgu oznaczonej na rysunku planu przestrzeni wymagającej
szczególnej aranżacji.
2. Na terenach stanowiących przestrzenie publiczne wymienionych w ust 1:
1) dopuszcza się sytuowanie elementów wyposażenia powtarzalnego;
2) w obrębie skrzyżowao dróg nakazuje się stosowanie elementów wyposażenia powtarzalnego
o spójnej formie architektonicznej;
3) zakazuje się realizacji ogrodzeo.
3. Ustala się reprezentacyjną przestrzeo publiczną w obszarze planu w zasięgu oznaczonej na
rysunku planu przestrzeni wymagającej szczególnej aranżacji, dla której nakazuje się realizację
spójnej pod względem estetycznym i materiałowym przestrzeni w terenach: D.5.KPP – placu
miejskiego, D.6.U i D.7.U – usług, 5.2.KD-G – fragmentu pasa drogowego drogi głównej ul. Grójeckiej,
6.KD-Z – fragmentu pasa drogowego drogi zbiorczej ul. Filtrowej, 11.KD-L – fragmentu pasa
drogowego drogi lokalnej ul. Barskiej.
4. Ustala się zasady dostosowania przestrzeni publicznych do potrzeb osób o ograniczonej
mobilności i percepcji, w tym osób z niepełnosprawnością:
1) nakazuje się wyrównanie poziomów jezdni i krawężnika chodnika na szerokości co najmniej
1,8 m, w sposób umożliwiający zjazd i wjazd osobie poruszającej się na wózku:
a) w rejonach przejśd dla pieszych,
b) w miejscach przecięd ulic, na których nie są wyznaczone przejścia dla pieszych,
c) w miejscach postojowych wskazanych dla osób niepełnosprawnych;
2) nakazuje się realizowanie nawierzchni antypoślizgowych;
3) nakazuje się realizowanie na chodnikach, w miejscach wyrównania poziomów chodnika
i jezdni, pasa nawierzchni o wyróżniającej się fakturze, wyczuwalnej dla osób
z dysfunkcją wzroku;
4) nakazuje się dostosowanie konstrukcji i lokalizacji obiektów małej architektury do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
5. Ustala się na chodnikach minimalną szerokośd pasa ruchu pieszego wolnego od przeszkód
nie mniejszą niż 2,0 m, przy czym dopuszcza się lokalne zawężenie tej szerokości do 1,8 m w
przypadku występowania ograniczeo spowodowanych przez urządzenia techniczne lub oznakowania.
6. Zasady dotyczące lokalizowania i kształtowania kiosków, tj. tymczasowych obiektów
budowlanych o funkcji handlowej, w przestrzeniach publicznych:
1) dopuszcza się lokalizowanie kiosków wyłącznie przy przystankach komunikacji publicznej, przy
czym przy jednym przystanku lub zespole przystanków dopuszcza się lokalizowanie jednego
kiosku w odległości do 30 m od znaku drogowego D15 (przystanek autobusowy) lub D17
(przystanek tramwajowy);
2) rzut poziomy kiosku powinien byd zwarty, na planie prostokąta a jego powierzchnia nie może
byd większa niż 15 m2;
3) wysokośd kiosku nie może byd większa niż 3,5 m;
4) nakazuje się stosowanie dachów płaskich o kącie spadku od 0 do 12°; zadaszenia nie mogą
byd wysunięte poza obrys rzutu kiosku (za wyjątkiem tymczasowych zadaszeo tekstylnych);
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5) nakazuje się stosowanie na ścianach kiosku materiałów trwałych, o powierzchniach gładkich,
przy czym:
a) dopuszcza się stosowanie wypełnieo ze szkła matowego,
b) zakazuje się stosowania blachy falistej lub trapezowej;
6) nakazuje się na ścianach kiosku stosowanie przeszkleo stanowiących co najmniej 40%
powierzchni wszystkich elewacji, przy czym przeszklenie elewacji frontowej powinno byd nie
mniejsze niż 70% powierzchni tej elewacji;
7) na widocznych elementach konstrukcyjnych i elewacyjnych nakazuje się stosowanie
kolorystyki ograniczonej do barw achromatycznych, posiadających stopieo sczernienia nie
mniejszy niż 50%.
§ 9. 1. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) zgodnie z przepisami szczegółowymi i rysunkiem planu ustala się:
a) kształtowanie zabudowy w formie:
- budynków wolnostojących,
- budynków w zabudowie bliźniaczej,
- budynków tworzących zwarte pierzeje,
- budynków tworzących układy kwartałowe zabudowy,
b) realizację ciągów usługowych;
2) zgodnie z przepisami szczegółowymi ustala się niżej wymienione wskaźniki:
a) maksymalną i minimalną intensywnośd zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej
zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej,
b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzchni działki budowlanej,
c) wielkośd powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej,
wyrażoną w procentach,
d) maksymalną wysokośd zabudowy,
e) geometrię dachu jako zasady obowiązujące przy kształtowaniu głównych połaci
dachowych, tj. z pominięciem zadaszeo wejśd, wykuszy, lukarn, jaskółek lub zwieoczeo
innych wyodrębnionych architektonicznie fragmentów brył budynków;
3) w zakresie lokalizacji zabudowy:
a) ustala się linie zabudowy nieprzekraczalne i obowiązujące, zgodnie z rysunkiem planu,
b) nowe budynki oraz budynki rozbudowywane należy lokalizowad zgodnie z wyznaczonymi
liniami zabudowy, z uwzględnieniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
ustalonych w przepisach szczegółowych dla terenów,
c) linie zabudowy odnoszą się do kondygnacji budynków: nadziemnych oraz podziemnych
w ich częściach wyniesionych ponad poziom terenu;
2. W przypadku:
1) zwartej pierzei:
a) nakazuje się sytuowanie frontowej części budynku, bezpośrednio przy granicy z sąsiednią
działką budowlaną,
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b) dopuszcza się lokalizację przejśd lub przejazdów bramowych;
2) obowiązujących linii zabudowy:
a) dopuszcza się wycofanie części płaszczyzny ściany budynku o nie więcej niż 3,0 m
w stosunku do wyznaczonych linii zabudowy:
- w pierwszej kondygnacji, w których lokalizowane są ciągi usługowe,
- pomiędzy pierwszą a ostatnią kondygnacją na odcinkach długości ściany, których suma
nie przekracza ⅓ długości tej ściany,
- w ostatniej kondygnacji,
b) dopuszcza się wysunięcie poza wyznaczoną obowiązującą linię zabudowy o nie więcej niż
1,5 m takich elementów jak: balkony, wykusze, elementy docieplenia, windy, schody,
podesty, daszki, pochylnie, przy czym elementy te nie mogą byd wysunięte na odcinku, na
którym linia zabudowy pokrywa się z granicą planu,
c) dopuszcza się sytuowanie zabudowy w głębi działki w obszarze wyznaczonym liniami
zabudowy w przypadku, gdy wzdłuż obowiązującej linii zabudowy usytuowane zostały
budynki;
3) nieprzekraczalnych linii zabudowy: dopuszcza się wysunięcie poza wyznaczoną
nieprzekraczalną linię zabudowy o nie więcej niż 1,5 m takich elementów jak: balkony,
wykusze, elementy docieplenia, windy, schody, podesty, daszki, pochylnie, przy czym
elementy te nie mogą byd wysunięte na odcinku, na którym linia zabudowy pokrywa się
z granicą planu.
3. W przypadku istniejącej zabudowy dopuszcza się:
1) remonty i przebudowy zabudowy, w tym zabudowy niespełniającej ustaleo planu, jeżeli
przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej;
2) rozbudowy lub nadbudowy zgodnie z przepisami szczegółowymi.
4. W przypadku instalowania na dachach budynków wymienników ciepła, paneli
fotowoltaicznych, stacji bazowych telefonii komórkowej itp., ustala się realizację wymienionych
urządzeo jako elementów wkomponowanych w architekturę budynków, tj. przy zastosowaniu
rozwiązao, które nadadzą im formę spójnej całości.
5. W odniesieniu do tymczasowych obiektów budowlanych dopuszcza się:
1) lokalizowanie sezonowych ogródków gastronomicznych, stanowiących częśd obiektów
gastronomicznych znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie, na okres nie dłuższy
niż 9 miesięcy, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami odrębnymi i innymi ustaleniami
niniejszego planu;
2) lokalizowanie przekryd namiotowych i powłok pneumatycznych na terenie C.2.UO na okres
nie dłuższy niż 6 miesięcy;
3) lokalizowanie kiosków, spełniających wymogi określone w §8 ust. 6.
§ 10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
miejscowym:
1. Ustala się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
1) minimalna powierzchnia działek – 300 m2 ;
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2) minimalna szerokośd frontów działek – 6 m;
3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego w przedziale 60° - 120°.
2. Dopuszcza się uzyskiwanie w wyniku scalania i podziału nieruchomości działek
o powierzchni mniejszej niż określona w ust.1 pkt 1 pod urządzenia infrastruktury technicznej
oraz podziemne i nadziemne obiekty związane z funkcjonowaniem metra.
3. Na obszarze planu nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia
scaleo i podziałów nieruchomości.
§ 11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy:
1. Ustala się zasięg korytarza linii metra, zgodnie z rysunkiem planu, w obrębie którego:
1) dopuszcza się lokalizowanie tuneli metra, podziemnych i niezbędnych nadziemnych obiektów
i urządzeo, związanych z funkcjonowaniem i obsługą metra, w tym stacji metra
„Plac Narutowicza”;
2) zakazuje się realizacji zabudowy niesłużącej funkcjonowaniu i obsłudze metra głębiej
niż 4 m pod poziomem terenu.
2. Wskazuje się na rysunku planu zasięg obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływao
dynamicznych podziemnych odcinków linii metra, w obrębie którego:
1) realizacja obiektów budowlanych ma uwzględniad rozwiązania minimalizujące wpływ drgao
mechanicznych w sposób określony w przepisach odrębnych;
2) dopuszcza się realizację wejśd i wyjśd z metra.
3. W zakresie ograniczeo wysokościowych wynikających z funkcjonowania Portu Lotniczego
im. F. Chopina w Warszawie:
1) obszar planu znajduje się w zasięgu powierzchni ograniczających wysokośd obiektów
budowlanych wraz z umieszczonymi na nich urządzeniami lub obiektami budowlanymi oraz
obiektów naturalnych w rejonie Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie;
2) ustala się, na całym obszarze planu, maksymalną wysokośd obiektów budowlanych wraz
z umieszczonymi na nich urządzeniami lub obiektami budowlanymi oraz obiektów
naturalnych – 170 m n.p.m., z zastrzeżeniem, że dla zabudowy obowiązują maksymalne
wysokości określone w przepisach szczegółowych dla terenów.
4. Wskazuje się na rysunku planu rejony występowania wód gruntowych płycej niż 2 m pod
poziomem terenu.
5. Wskazuje się na rysunku planu rejony występowania gruntów słabonośnych.
§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
1. W zakresie układu drogowo-ulicznego:
1) ustala się, że układ dróg publicznych w obszarze objętym planem stanowią wymienione
poniżej tereny dróg:
-

1.KD-GP – klasy głównej ruchu przyspieszonego – ciąg ulic: płk M. Sokołowskiego

„Grzymały” – Kopioska – Wawelska,
16
Numer wersji: 46; Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2022 13:25

-

2.KD-GP – klasy głównej ruchu przyspieszonego – odcinek północny ciągu drogowego

2.KD-GP –3.1.KD-GP–3.2.KD-GP i 4.KD-GP – ul. Raszyoska,
- 3.1.KD-GP – klasy głównej ruchu przyspieszonego – jezdnia zachodnia środkowego
odcinka ciągu drogowego 2.KD-GP–3.1.KD-GP–3.2.KD-GP i 4.KD-GP – ul. Raszyoska,
- 3.2.KD-GP – klasy głównej ruchu przyspieszonego – jezdnia wschodnia środkowego
odcinka ciągu drogowego 2.KD-GP–3.1.KD-GP–3.2.KD-GP i 4.KD-GP – ul. A. Krzyckiego,
- 4.KD-GP – klasy głównej ruchu przyspieszonego – odcinek południowy ciągu drogowego
2.KD-GP–3.1.KD-GP–3.2.KD-GP i 4.KD-GP – ul. Żwirki i Wigury,
-

5.1.KD-G, 5.2.KD-G, 5.3.KD-G – klasy głównej – ul. Grójecka,
6.KD-Z – klasy zbiorczej – ul. Filtrowa,
7.KD-L – klasy lokalnej – ul. Spiska,

-

8.1.KD-L, 8.2.KD-L – klasy lokalnej – ul. J. U. Niemcewicza,
9.KD-L – klasy lokalnej – ul. Białobrzeska,
10.1.KD-L – klasy lokalnej – ul. Sękocioska,

-

10.2.KD-L – klasy lokalnej – ciąg ulic: Sękocioska – Słupecka,
11.KD-L – klasy lokalnej – ul. Barska,

-

12.KD-D – klasy dojazdowej – ul. Barska,
13.1.KD-D, 13.2.KD-D, 13.3.KD-D – klasy dojazdowej – ul. Kaliska,
14.1.KD-D, 14.2.KD-D – klasy dojazdowej – ul. T. Joteyki,

-

15.KD-D – klasy dojazdowej – ul. Węgierska,
16.KD-D – klasy dojazdowej – ul. Drobiazg,
17.KD-D – klasy dojazdowej – ul. Andrzejowska,

-

18.KD-D – klasy dojazdowej – ul. Poniecka,
19.KD-D – klasy dojazdowej – ul. A. Asnyka,

-

20.KD-D – klasy dojazdowej – ul. Uniwersytecka,
21.1.KD-D, 21.2.KD-D – klasy dojazdowej – ul. M. Mochnackiego,
22.1.KD-D, 22.2.KD-D – klasy dojazdowej – ul. J. Mianowskiego,

-

23.KD-D – klasy dojazdowej – ul. W. Rapackiego,
24.KD-D – klasy dojazdowej – ul. J. Dantyszka,
25.KD-D – klasy dojazdowej – ul. M. Reja,

-

26.KD-D – klasy dojazdowej – ul. A. Pługa,
27.KD-D – klasy dojazdowej – ul. Z. Glogera;

2) ustala się linię rozgraniczającą, stanowiącą południową granicę pasa drogowego
Al. Jerozolimskich, zgodnie z rysunkiem planu;
3) ustala się linię rozgraniczającą, stanowiącą południowo – wschodnią granicę pasa drogowego
ul. Szczęśliwickiej, zgodnie z rysunkiem planu;
4) ustala się linię rozgraniczającą, stanowiącą północną granicę pasa drogowego ul. I.
Miecznikowa, zgodnie z rysunkiem planu;
5) ustala się, że drogi 1.KD-GP, 2.KD-GP, 3.1.KD-GP, 3.2.KD-GP, 4.KD-GP, 5.1.KD-G,
5.2.KD-G, 5.3.KD-G, 6.KD-Z, są elementami podstawowego układu drogowo-ulicznego miasta;
6) ustala się, że powiązania obszaru planu z układem zewnętrznym zapewniają drogi publiczne:
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1.KD-GP, 2.KD-GP, 4.KD-GP, 5.1.KD-G, 5.3.KD-G, 6.KD-Z, 7.KD-L, 8.1.KD-L, 10.1.KD-L;
7) ustala się powiązania dróg publicznych na obszarze objętym planem poprzez skrzyżowania
jednopoziomowe, z zastrzeżeniem pkt 8;
8) dopuszcza się prowadzenie jezdni głównych drogi 1.KD-GP w tunelu;
9) na terenach dróg publicznych klasy lokalnej i dojazdowej przy ich przebudowie, modernizacji,
remoncie lub budowie, dopuszcza się stosowanie fizycznych środków uspokajania ruchu.
2. W zakresie ruchu rowerowego:
1) ustala się prowadzenie ruchu rowerowego w terenach dróg: 1.KD-GP, 2.KD-GP, 3.1.KD-GP,
4.KD-GP, 5.1.KD-G, 5.2.KD-G, 5.3.KD-G, 6.KD-Z, 10.1.KD-L, 10.2.KD-L, 20.KD-D;
2) dopuszcza się prowadzenie ruchu rowerowego w terenach innych niż wymienione w pkt. 1;
3) dopuszcza się lokalizację stacji Warszawskiego Roweru Publicznego i parkingów rowerowych
w granicach obszaru objętego planem.
3. W zakresie komunikacji pieszej:
1) ustala się prowadzenie chodników:
a) po obu stronach drogi w terenach dróg klasy głównej ruchu przyspieszonego, głównej,
zbiorczej i lokalnej,
b) co najmniej po jednej stronie drogi w terenach dróg klasy dojazdowej, o ile ulica nie jest
zagospodarowana w formie wspólnej przestrzeni dla ruchu pieszego i jezdnego;
2) ustala się prowadzenie ogólnodostępnych powiązao pieszych w terenach B.6.UZ i B.8.MW,
w rejonach oznaczonych na rysunku planu;
3) dopuszcza się prowadzenie innych powiązao pieszych na obszarze planu.
4. W zakresie transportu zbiorowego:
1) ustala się obsługę obszaru planu linią metra ze stacją w rejonie pl. G. Narutowicza
i ul. Barskiej na zasadach, o których mowa w § 11 ust. 1-2, zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się obsługę obszaru planu komunikacją tramwajową prowadzoną w terenach dróg:
5.1.KD-G, 5.2.KD-G, 5.3.KD-G ul. Grójecka, 6.KD-Z ul. Filtrowa oraz w 1.KD-GP
w ciągu ul. Grójeckiej, 2.KD-GP w ciągu ul. Filtrowej;
3) wskazuje się obsługę komunikacją autobusową przebiegającą w terenach dróg: 1.KD-GP,
2.KD-GP, 3.1.KD-GP, 3.2.KD-GP, 4.KD-GP, 5.1.KD-G, 5.2.KD-G, 5.3.KD-G, 8.1.KD-L;
4) wskazuje się na rysunku planu rejony lokalizacji: wyjśd ze stacji metra, przystanków
tramwajowych i autobusowych.
5. W zakresie parkowania:
1) dla nowo realizowanych budynków oraz dla istniejących budynków rozbudowywanych lub
nadbudowywanych o więcej niż dwie kondygnacje (w odniesieniu do stanu z dnia wejścia
w życie planu), o ile rozbudowa lub nadbudowa prowadzi do powstania nowego lokalu
mieszkalnego lub użytkowego, ustala się realizację miejsc do parkowania w obrębie działek
budowlanych objętych daną inwestycją, chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej;
2) ustala się liczbę miejsc do parkowania, poprzez określenie wskaźników parkingowych:
a) dla samochodów:
- nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej,
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- nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej
wielorodzinnej,
- nie mniej niż 2 i nie więcej niż 12 miejsc na 1000 m 2 powierzchni użytkowej
w zabudowie zamieszkania zbiorowego,
- nie mniej niż 10 i nie więcej niż 18 miejsc na 1000 m 2 powierzchni użytkowej biur
i urzędów,
- nie mniej niż 2 i nie więcej niż 6 miejsc na 100 dzieci w przedszkolach i żłobkach,
- nie mniej niż 2 i nie więcej niż 6 miejsc na 100 uczniów na zmianę w szkołach
podstawowych i liceach,
- nie mniej niż 13 i nie więcej niż 15 miejsc na 100 miejsc dydaktycznych w szkołach
pomaturalnych i szkołach wyższych,
- nie mniej niż 15 i nie więcej niż 30 miejsc na 1000 m 2 powierzchni użytkowej obiektów
kultu religijnego,
- nie mniej niż 15 i nie więcej niż 25 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej handlu
i pozostałych, niewymienionych powyżej, usług,
b) minimalną dla rowerów:
- 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej,
- 20 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej w zabudowie zamieszkania zbiorowego,
- 5 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej biur i urzędów,
- 5 miejsc na 100 dzieci w przedszkolach i żłobkach,
- 20 miejsc na 100 uczniów na zmianę w szkołach podstawowych i liceach,
- 20 miejsc na 100 miejsc dydaktycznych w szkołach pomaturalnych i szkołach wyższych,
- 3 miejsca na 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów kultu religijnego,
- 6 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej handlu i pozostałych, niewymienionych
powyżej, usług,
3) ustala się realizację miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę
parkingową w ilości przewidzianej w przepisach odrębnych;
4) dopuszcza się realizację parkingów podziemnych na całym obszarze planu, jeżeli przepisy
szczegółowe nie stanowią inaczej.
§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1. W zakresie ogólnych zasad budowy i przebudowy infrastruktury technicznej zgodnie
z ustaleniami planu i wymogami zawartymi w przepisach odrębnych:
1) nakazuje się lokalizowanie podstawowych elementów sieci infrastruktury technicznej,
w powiązaniu z układem zewnętrznym, w terenach dróg publicznych i ciągów pieszych
w taki sposób, aby ich lokalizacja nie kolidowała z zagospodarowaniem stanowiącym
realizację przeznaczenia danego terenu;
2) dopuszcza się lokalizowanie podstawowych elementów sieci infrastruktury technicznej na
zasadach określonych w pkt 1, również w liniach rozgraniczających terenów, o których mowa
w §17 ust. 1 pkt 2-6, 8, 9 oraz ust 2;
3) dopuszcza się realizację, w tym pod jezdniami, niezależnych podziemnych obiektów
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budowlanych, w formie tuneli wieloprzewodowych, służących umieszczeniu obiektów
liniowych infrastruktury technicznej, zgodnie z zapisami pkt 1 i 2;
4) zakazuje się budowy nadziemnych oraz naziemnych przewodów infrastruktury technicznej;
5) ustala się minimalne parametry dla sieci: wodociągowej - DN 80, kanalizacyjnej grawitacyjnej
- DN 150 a dla kanałów tłocznych – DN 50, ciepłowniczej – DN 20, gazowniczej - DN 20,
elektroenergetycznej - 0,23 kV;
6) dopuszcza się lokalizowanie urządzeo budowlanych oraz sieci rozdzielczych służących
zasileniu zabudowy na całym obszarze planu zgodnie z ustaleniami planu oraz wymogami
zawartymi w przepisach odrębnych.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) nakazuje się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej za pośrednictwem przewodów
rozdzielczych, zasilanych z:
a) magistrali przebiegającej w ul. Raszyoskiej i A. Krzyckiego,
b) magistrali przebiegającej w ul. Kopioskiej, ul. ppłk. M. Sokołowskiego „Grzymały”,
Wawelskiej i Żwirki i Wigury,
c) magistrali przebiegającej w ul. J. U. Niemcewicza i Spiskiej,
d) magistrali zlokalizowanej w ul. Grójeckiej lub innych istniejących i projektowanych
magistral;
2) nakazuje się zachowanie studni oligoceoskich jako awaryjnych źródeł zasilania w wodę;
3) dopuszcza się realizację ujęd wody z poziomu oligoceoskiego i czwartorzędowego na potrzeby
ogólnodostępnych punktów czerpalnych i obiektów służby zdrowia.
3. W zakresie odprowadzania ścieków: nakazuje się odprowadzanie ścieków bytowych do
kanałów sieci kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej odprowadzającej ścieki za pośrednictwem:
1) kolektora ogólnospławnego zlokalizowanego w ulicy Szczęśliwickiej;
2) kolektora ogólnospławnego przebiegającego w ul. Grójeckiej, Sękocioskiej i Słupeckiej,
Andrzejowskiej, Kaliskiej, Białobrzeskiej;
3) kolektorów ogólnospławnych zlokalizowanych w ulicy Raszyoskiej;
4) kolektora ogólnospławnego zlokalizowanego w ulicy Dalekiej lub innych istniejących
i projektowanych kolektorów.
4. W zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych:
1) ustala się zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych w miejscu ich powstawania;
2) dopuszcza się, w przypadku braku możliwości realizacji ustaleo pkt 1, przy zastosowaniu
urządzeo opóźniających ich odpływ do odbiornika, odprowadzenie wód opadowych lub
roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej za pośrednictwem:
a) kolektora ogólnospławnego zlokalizowanego w ulicy Szczęśliwickiej,
b) kolektora ogólnospławnego przebiegającego w ul. Grójeckiej, Sękocioskiej i Słupeckiej,
Andrzejowskiej, Kaliskiej, Białobrzeskiej,
c) kolektorów ogólnospławnych zlokalizowanych w ulicy Raszyoskiej,
d) kolektora ogólnospławnego zlokalizowanego w ulicy Dalekiej lub innych istniejących
i projektowanych kolektorów;
3) dla istniejących obiektów budowlanych dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych lub
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roztopowych w dotychczasowy sposób, zgodnie z przepisami odrębnymi.
5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
1) ustala się zasilanie w energię elektryczną z:
a) sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia,
b) urządzeo kogeneracyjnych,
c) odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię promieniowania słonecznego
lub geotermalną, o mocy nieprzekraczającej 100 kW;
2) ustala się budowę stacji transformatorowych jako wnętrzowych: wolnostojących,
wbudowanych lub podziemnych.
6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:
1) ustala się zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej lub z indywidualnych źródeł ciepła;
2) ustala się, że indywidualne źródła ciepła będą zasilane: gazem, olejem opałowym, energią
elektryczną lub z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW przy czym
źródła, w których następuje spalanie paliw muszą spełniad wymogi zawarte w przepisach
odrębnych, w tym z zakresu ochrony środowiska;
3) dopuszcza się wytwarzanie ciepła przy użyciu instalacji solarnych połączonych z kolektorami
słonecznymi, lokalizowanymi na budynkach lub wolnostojącymi;
4) dopuszcza się wytwarzanie ciepła w urządzeniach kogeneracyjnych, na warunkach
określonych w przepisach odrębnych.
7. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej:
1) dopuszcza się obsługę telekomunikacyjną z sieci kablowych za pośrednictwem istniejących lub
projektowanych magistral lub przewodów telekomunikacyjnych;
2) dopuszcza się obsługę telekomunikacyjną z sieci bezprzewodowej za pośrednictwem
istniejących lub projektowanych radiowych urządzeo telekomunikacyjnych.
8. W zakresie zaopatrzenia w gaz:
1) ustala się zaopatrzenie w gaz z sieci poprzez:
a) gazociąg zlokalizowany w ul. Szczęśliwickiej,
b) gazociąg zlokalizowany w ul. Uniwersyteckiej,
c) gazociąg zlokalizowany w ul. Barskiej,
d) gazociąg zlokalizowany w ul. Wawelskiej,
e) gazociąg zlokalizowany w ul. Grójeckiej,
f) gazociąg zlokalizowany w ul. Żwirki i Wigury lub inne istniejące i projektowane gazociągi;
2) dopuszcza się wykorzystanie gazu ziemnego w urządzeniach wytwarzających ciepło oraz
urządzeniach kogeneracyjnych.
9. W zakresie gospodarowania odpadów stałych obowiązują przepisy odrębne, w tym
dotyczące zasad segregacji.
§ 14. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
1) do czasu realizacji przeznaczenia określonego w planie dopuszcza się zachowanie
dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania działki lub terenu, bez prawa rozbudowy
i nadbudowy istniejących obiektów lub ich części, o przeznaczeniu niezgodnym z planem;
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2) zakazuje się tymczasowego zagospodarowania terenów, jeżeli przepisy szczegółowe nie
stanowią inaczej.
§ 15. Ustala się wysokośd stawki procentowej, na podstawie której ustala się jednorazową
opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu:
1) dla terenów: MW, MW/U, MZ, MN, U/MW, U i UKR – 30%;
2) dla pozostałych, niewymienionych w pkt 1, terenów – nie ustala się.
§ 16. Ustala się granice obszarów wymagających przekształceo istniejącej zabudowy osiedli
modernistycznych zgodnie z rysunkiem planu tj.: dla terenów A.1.MW/U, A.3.MW, B.2.MW i C.1.MW,
dla których w szczególności:
1) ustala się przebudowę i rozbudowę istniejących budynków, polegające np. na:
a) modernizacji elewacji budynków,
b) powiększeniu powierzchni lokali mieszkalnych,
c) wzmocnieniu konstrukcji budynków,
d) termomodernizacji budynków;
2) ustala się rewaloryzację zieleni osiedlowej i układu ciągów komunikacyjnych;
3) dopuszcza się realizację parkingów dwupoziomowych, zagłębionych o co najmniej pół
kondygnacji poniżej poziomu terenu, otoczonych wałem ziemnym i obsadzonych zielenią.
§ 17. 1. Ustala się granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu
lokalnym w liniach rozgraniczających terenów:
1) KD-GP, KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D, jako tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych
związanych z wydzielaniem gruntów pod drogi publiczne, budową, utrzymywaniem oraz
wykonywaniem robót budowlanych: dróg publicznych, obiektów i urządzeo transportu
publicznego oraz obiektów i urządzeo infrastruktury technicznej;
2) A.4.MW, A.6.UO, A.7.U/MW, A.8.MW/U, A.9.U, A.10.MW/U, A.11.U, B.6.UZ, B.7.MW,
B.8.MW, C.9.U, C.10.UKR, C.11.MW, D.1.MW, D.2.MW, D.5.KPP, D.7.U, E.1.MW/U, E.2.MW,
E.5.MW, F.1.MW oraz 12.KD-D, 13.2.KD-D, 13.3.KD-D, 21.2.KD-D, 22.2.KD-D, 19.KD-D, 9.KD-L,
11.KD-L, 6.KD.Z, 5.2.KD-G, 1.KD-GP, 2.KD-GP, 3.1.KD-GP i 3.2.KD-GP, w zasięgu wyznaczonego
na rysunku planu korytarza linii metra, jako obszar przeznaczony do realizacji inwestycji ce lu
publicznego związanego z wykonywaniem robót budowlanych obiektów i urządzeo
związanych z funkcjonowaniem linii metra;
3) A.6.UO i C.2.UO, jako tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych związanych
z budową i utrzymywaniem pomieszczeo dla szkół publicznych, a także publicznych: żłobków,
przedszkoli, placówek opiekuoczo-wychowawczych;
4) F.5.UK, jako teren przeznaczony do realizacji celów publicznych związanych z budową
i utrzymaniem pomieszczeo dla urzędów organów władzy, administracji, samorządowych
instytucji kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej;
5) B.10.UP, jako teren przeznaczony do realizacji celów publicznych związanych z budową
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i utrzymywaniem uczelni publicznych, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego
i nauki, szkół publicznych oraz urzędów organów władzy, administracji, samorządowych
instytucji kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej, a także publicznych: żłobków, przedszkoli, placówek opiekuoczo-wychowawczych,
obiektów sportowych;
6) F.7.ZP, jako teren przeznaczony do realizacji celów publicznych związanych z wydzielaniem
gruntów pod publicznie dostępny samorządowy park, a także jego urządzanie, budowę lub
przebudowę;
7) D.8.KP i E.9.KP, jako tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych związanych
z wydzielaniem gruntów pod publicznie dostępne samorządowe ciągi piesze, a także ich
urządzanie, budowę lub przebudowę;
8) C.6.KPJ, E.18.KPJ, E.19.KPJ, jako tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych
związanych z wydzielaniem gruntów pod publicznie dostępne samorządowe ciągi pieszojezdne, a także ich urządzanie, budowę lub przebudowę;
9) D.5.KPP, jako teren przeznaczony do realizacji celów publicznych związanych z wydzielaniem
gruntów pod publicznie dostępny samorządowy plac, a także jego urządzanie, budowę lub
przebudowę.
2. Ustala się granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym
w liniach rozgraniczających terenu B.6.UZ, w granicach działki ew. nr 95/6 z obrębu
2-02-04, jako teren przeznaczony do realizacji celów publicznych związanych z budową
i utrzymywaniem publicznych obiektów ochrony zdrowia.
§ 18. Ustala się, zgodnie z rysunkiem planu, granice terenów zamkniętych wraz ze strefami
ochronnymi, dla których obowiązują przepisy odrębne.
§ 19. Kolorystyka obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów:
1) nakazuje się stosowanie na powierzchniach tynkowanych i wykonanych z betonu barwionego
kolorów o niskim stopniu nasycenia barwą, to jest posiadających nie więcej niż: 20% czerni
i 20% chromatyczności, przy czym dopuszcza się stosowanie odcieni bardziej nasyconych
wyłącznie na fragmentach ścian budynku, nie przekraczających 10% powierzchni danej
elewacji, jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej;
2) dla dachów o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 12° dopuszcza się stosowanie
pokryd dachowych z:
a) dachówki ceramicznej lub cementowej w naturalnym kolorze dachówki ceramicznej,
b) blachy płaskiej w naturalnym kolorze materiału, z którego została wykonana lub
w kolorach achromatycznych o stopniu sczernienia nie mniejszym niż 50%.
§ 20. Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeo
reklamowych oraz ogrodzeo, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów
budowlanych z jakich mogą byd wykonane:
1. Dopuszcza się sytuowanie obiektów małej architektury na całym obszarze planu, przy czym:
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1) ich maksymalna wysokośd nie może przekroczyd 6,0 m, o ile przepisy szczegółowe nie
stanowią inaczej;
2) dla obiektów małej architektury lokalizowanych w terenach stanowiących przestrzenie
publiczne, o których mowa w §8 ust. 1:
a) nakazuje się stosowanie materiałów o długotrwałej odporności na procesy starzenia,
w szczególności metalu i drewna,
b) nakazuje się na malowanych widocznych częściach metalowych obiektów małej
architektury stosowanie kolorów achromatycznych o stopniu sczernienia nie mniejszym
niż 50%, przy czym dopuszcza się akcentowanie kolorami chromatycznymi,
c) lokalizacja tych obiektów nie może kolidowad z urządzeniami: komunikacyjnymi,
infrastruktury technicznej, elementami zieleni;
2. Zakazuje się sytuowania tablic reklamowych i urządzeo reklamowych za wyjątkiem:
1) tablic i urządzeo reklamowych służących upowszechnianiu informacji trwale upamiętniającej
osoby, instytucje lub wydarzenia o charakterze religijnym, związanym z działalnością
kościołów lub innych związków wyznaniowych, jeżeli tablica reklamowa lub urządzenie
reklamowe sytuowane są w granicach terenów użytkowanych jako miejsca kultu i działalności
religijnej;
2) tablic i urządzeo reklamowych wolnostojących na terenie 1.KD-GP – ciąg ulic:
płk M. Sokołowskiego „Grzymały” – Kopioska – Wawelska, przy czym:
a) dopuszcza się umieszczanie tablic reklamowych o wielkości powierzchni ekspozycyjnej
do 3 m2 i wysokości nie większej niż 3 m, mierzonej między rzędną terenu a rzędną
najwyżej położonego elementu tablicy,
b) dopuszcza się umieszczanie urządzeo reklamowych w postaci słupa ogłoszenioworeklamowego o formie walca o średnicy do 1,4 m i wysokości do 4,7 m,
c) nakazuje się zachowanie minimalnej odległości:
- 30 m od innych wolnostojących tablic i urządzeo reklamowych,
- minimum 10 m od skrzyżowao (wyznaczając odległośd od linii zatrzymania), znaków
drogowych i wolnostojących znaków MSI,
- co najmniej 2,5 m od krawędzi jezdni,
3) tablic reklamowych na wiatach przystankowych komunikacji miejskiej, przy czym:
a) dopuszcza się umieszczanie trzech tablic zintegrowanych z wiatą, o maksymalnej wielkości
powierzchni ekspozycyjnej 3 m 2 dla każdej strony tablicy,
b) zakazuje się umieszczania tablic na dachu;
4) tablic reklamowych na ogrodzeniu i wyposażeniu placu budowy, przy czym:
a) zakazuje się, aby tablica na ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy wystawała poza
obrys ogrodzenia lub wyposażenia,
b) ustala się, aby przedmiotem reklamy była promocja realizowanej na tym placu budowy
inwestycji;
5) szyldów na budynkach, przy czym:
a) zakazuje się umieszczania szyldów na ścianach budynków powyżej kondygnacji parteru,
z wyjątkiem szyldów ażurowych na terenach A.11.U, C.1.MW i F.5.UK,
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b) zakazuje się stosowania szyldów o wysokości przekraczającej 0,60 m, z wyjątkiem szyldów
ażurowych o których mowa w ustaleniu lit. a,
c) zakazuje się umieszczania szyldów przesłaniających detale architektoniczne oraz inne
charakterystyczne elementy ściany budynku, za wyjątkiem szyldów w oknach parteru, dla
których dopuszcza się przesłanianie maksymalnie do 30% powierzchni otworu,
d) zakazuje się umieszczania szyldów w odległości mniejszej niż 1,20 m od oznakowania MSI
na tej samej płaszczyźnie ścian budynków,
e) nakazuje się, aby szyldy umieszczane obok siebie na jednej ścianie budynku miały,
w zależności od układu, jednolitą wysokośd lub szerokośd,
f) nakazuje się, aby szyldy ażurowe na terenach A.11.U, C.1.MW i F.5.UK, umieszczane na
ścianach budynków lub powyżej tych ścian, cechowały się następującymi parametrami:
- elementy ekspozycyjne szyldu pozbawione były tła,
- udział powierzchni elementów ekspozycyjnych w powierzchni prostokąta, opisanego na
zewnętrznych krawędziach tych elementów nie przekraczał 60%,
- wysokośd szyldu była nie większa niż 1/10 wysokości ściany,
g) nakazuje się aby szyldy semaforowe, tj. takie, których płaszczyzny ekspozycyjne są
nierównoległe do płaszczyzny ściany, na której szyldy te są umieszczane, cechowały się
następującymi parametrami:
- maksymalna powierzchnia ekspozycyjna każdej ze stron szyldu nie może przekraczad
0,5 m2, chyba że jest on kwadratem o maksymalnej długości boku równej 0,8 m,
- żadna częśd semafora umieszczonego nie może byd oddalona od elewacji o więcej
niż 1 m,
- zakazuje się realizacji szyldów semaforowych dla zabudowy, której linie zabudowy
pokrywają się z granicą planu,
6) tablic reklamowych lub urządzeo reklamowych wolnostojących, służących do umieszczania
szyldów, po jednej tablicy lub urządzeniu na każdym z terenów: A9.U, A10.U, A11.U i F5.UK,
przy czym:
a) dopuszcza się umieszczanie tablicy o wielkości powierzchni ekspozycyjnej do 9 m 2 (z każdej
strony), szerokości nie większej niż 1,2 m i wysokości (mierzonej między rzędną terenu
a rzędną najwyżej położonego elementu tablicy) nie większej niż 9 m,
b) w obrębie powierzchni ekspozycyjnej, o której mowa w lit. a, dopuszcza się umieszczanie
na tablicy wielu szyldów (np. w formie cennika dostępnych paliw, znaków firmowych
podmiotów działających na nieruchomości lub oferty spektakli teatralnych),
c) nakazuje się aby szyldy umieszczone na danej powierzchni ekspozycyjnej miały jednakową
szerokośd;
7) szyldów na ogrodzeniach, przy czym:
a) dopuszcza się ich umieszczanie wyłącznie w strefie wejśd i wjazdów na działkę; szerokośd
strefy wynosi po 2,5 m w każdą stronę od furtki lub bramy,
b) maksymalna powierzchnia szyldów w strefie nie może przekroczyd 0,5 m 2,
c) zakazuje się umieszczania szyldów wystających ponad ogrodzenie,
d) dopuszcza się umieszczanie na jednej nieruchomości maksymalnie 1 szyldu przez każdy
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z podmiotów prowadzących działalnośd na tej nieruchomości;
3. Nakazuje się, aby tablice i urządzenia reklamowe z zewnętrznym i wewnętrznym źródłem
oświetlenia, spełniające pozostałe wymogi ust. 2 pkt 2-7, cechowały się następującymi parametrami:
1) jasnośd emitowanego światła regulowana jest adekwatnie do pory dnia i kontrastu otoczenia;
2) luminancja powierzchni świecącej nie przekracza 3500 cd/m 2 w ciągu dnia i 350 cd/m2
w nocy;
3) nie stosuje się obrazu ruchomego.
4. Zakazuje się lokalizacji urządzeo i tablic reklamowych (w tym szyldów) o ekspozycji
elektronicznej, a więc takich, w których powierzchnię ekspozycyjną stanowi wyświetlacz,
tj. urządzenie elektroniczne w formie powierzchni generującej obraz, przy czym ustalenie to nie
dotyczy reklam zintegrowanych z wiatą przystankową.
5. Określa się zasady i warunki sytuowania ogrodzeo:
1) w przypadku realizacji ogrodzeo od strony dróg publicznych nakazuje się ich lokalizowanie
w linii rozgraniczającej terenu, przy czym dopuszcza się ich miejscowe wycofanie:
a) w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód, np. drzew, urządzeo
infrastruktury technicznej oraz w miejscach sytuowania bram wjazdowych,
b) do linii elewacji budynków usługowych, od strony dróg, od których te budynki są
obsługiwane,
c) do wyznaczonych na rysunku planu linii zabudowy;
2) dla ogrodzeo od strony terenów wymienionych w pkt 1:
a) ustala się wysokośd podmurówki ogrodzenia: maksymalnie 30 cm mierząc od poziomu
terenu,
b) nakazuje się realizowanie ogrodzeo minimum w 70% ażurowych;
3) zakazuje się realizowania ogrodzeo z:
a) prefabrykatów betonowych,
b) blach fałdowych, w tym falistych i trapezowych,
c) poliwęglanu,
d) prętów zbrojeniowych żebrowanych,
e) drutu o średnicy mniejszej niż 5 mm, w tym wykonanych z niego siatek plecionych
i zgrzewanych z wyłączeniem ogrodzeo obiektów sportowych,
f) drewna o grubości mniejszej niż 3 cm;
4) zakazuje się na widocznych częściach ogrodzeo od strony przestrzeni publicznych malowania
na kolory inne niż achromatyczne;
5) ustala się maksymalną wysokośd ogrodzeo:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej: 1,8 m,
b) dla obiektów nauki, oświaty, zdrowia i opieki społecznej: 2,5 m,
c) dla obiektów sportowych (z wyłączeniem piłkochwytów): 3,0 m,
d) dla obiektów biurowych, obiektów wystawienniczo-handlowych, bazarów
i targowisk: 3,0 m;
6) nie uważa się za ogrodzenia: słupków blokujących, ogrodzeo łaocuchowych, pojemników
z zielenią, ogrodzeo ogródków gastronomicznych, placów zabaw dla dzieci i boisk sportowych,
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wygrodzeo zieleni urządzonej o wysokości nieprzekraczającej 0,6 m, urządzeo bezpieczeostwa
i organizacji ruchu oraz ochrony środowiska, a także ogrodzeo urządzeo infrastruktury
technicznej i żywopłotów o wysokości nieprzekraczającej 1,2 m.
§ 21. 1. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych zgodnie
z przepisami szczegółowymi.
2. Dopuszcza się wydzielenie działek budowlanych o powierzchni mniejszej niż określona
w przepisach szczegółowych wyłącznie pod realizację urządzeo infrastruktury technicznej.
Rozdział 2
Przepisy szczegółowe dla terenów
§ 22. Dla terenu A.1.MW/U ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usługi, w szczególności
z zakresu: handlu, administracji i biur, gastronomii lub niezwiązanej z całodobowym pobytem ludzi
ochrony zdrowia.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w formie budynków wolnostojących oraz tworzących
zwartą pierzeję od strony Al. Jerozolimskich;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 4,0;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 2,0;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 60%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 25°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy- 40,0 m, przy czym dla budynku w zasięgu zwyżki
zabudowy - oznaczonej na rysunku planu – maksymalną wysokośd zabudowy dopuszcza się
do 50,0 m;
8) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oraz obowiązujące linie zabudowy, zgodnie
z rysunkiem planu;
9) ustala się kształtowanie zwartej pierzei, zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 2000 m2.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: dla ciągów usługowych, wyznaczonych
na rysunku, nakazuje się sytuowanie w parterach budynków lokali użytkowych dostępnych od strony
przestrzeni publicznych.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) ustala się nasadzenie, zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na
rysunku planu jako rejony lokalizacji rzędów drzew, dla których:
a) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
siedliskowych,
b) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m,
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c) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd,
d) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację,
e) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew
w innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację;
2) ustala się realizację strefy zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
a) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany,
b) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych,
c) ustala się nieprzekraczalny udział 50% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni na działce budowlanej,
d) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej
architektury oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji,
e) zakazuje się realizacji ogrodzeo wewnątrz strefy zieleni;
5. Teren znajduje się w oznaczonych na rysunku planu granicach obszaru wymagającego
przekształceo istniejącej zabudowy osiedli modernistycznych, w zasięgu których obowiązują
przepisy § 16.
6. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 9.KD-L lub 10.1 KD-L;
2) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 23. Dla terenu A.2.MW ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupełniające - dopuszcza się usługi, realizowane w lokalach użytkowych zlokalizowanych
w parterach lub suterenach budynków o funkcji mieszkaniowej, w szczególności z zakresu:
handlu, administracji i biur, gastronomii lub niezwiązanej z całodobowym pobytem ludzi
ochrony zdrowia.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w formie budynków tworzących zwartą pierzeję od strony
ul. Sękocioskiej;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 1,5;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 1,0;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 70%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 25°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 20,0 m;
8) ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się kształtowanie zwartej pierzei, zgodnie z rysunkiem planu;
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10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 450 m2 .
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) ustala się nasadzenie, zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na
rysunku planu jako rejony lokalizacji rzędów drzew, dla których:
a) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
siedliskowych,
b) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m,
c) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd,
d) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację,
e) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew
w innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację;
2) ustala się realizację strefy zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
a) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany,
b) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych,
c) ustala się nieprzekraczalny udział 50% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni na działce budowlanej,
d) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej
architektury oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji,
e) zakazuje się realizacji ogrodzeo wewnątrz strefy zieleni;
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) dla obiektów zabytkowych chronionych ustaleniami planu, ujętych w gminnej
ewidencji zabytków:
a) nakazuje się zachowanie budynku,
b) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy budynku,
c) zakazuje się zmiany układu i proporcji otworów okiennych i drzwiowych, przy czym
dopuszcza się realizację okien połaciowych w dachu,
d) nakazuje się zachowanie pierwotnej kompozycji i wystroju elewacji: podziałów, wysięgu
gzymsów, faktury tynków lub rodzajów okładzin,
e) nakazuje się stosowanie pierwotnej kolorystyki elewacji,
f) zakazuje się usuwania i upraszczania istniejącego detalu architektonicznego na elewacjach,
w tym balustrad balkonów i kształtu balkonów,
g) nakazuje się zachowanie pierwotnej geometrii dachu,
h) zakazuje się docieplania budynku mogącego spowodowad zmianę wyglądu elewacji,
zniszczenie jej wystroju, utratę zabytkowego charakteru i cech stylistycznych;
2) teren znajduje się w oznaczonej na rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej
wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego 1.KZ-C, w zasięgu której
obowiązują przepisy § 7 ust. 2 i 3.
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5. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 9.KD-L;
2) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 24. Dla terenu A.3.MW ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w formie budynków wolnostojących;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy -2,2;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 1,0;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 50%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 25°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 33,0 m;
8) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 2000 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się realizację strefy
zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
1) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany;
2) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych;
3) ustala się nieprzekraczalny udział 50% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni na działce budowlanej;
4) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej architektury
oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji;
5) zakazuje się realizacji ogrodzeo wewnątrz strefy zieleni.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy - teren częściowo znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych
eksploatacyjnych oddziaływao dynamicznych podziemnych odcinków linii metra, wskazanym na
rysunku planu, o którym mowa w § 11 ust. 2.
5. Teren znajduje się w oznaczonych na rysunku planu granicach obszaru wymagającego
przekształceo istniejącej zabudowy osiedli modernistycznych, w zasięgu których obowiązują
przepisy § 16.
6. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 10.1.KD-L lub ul. Szczęśliwickiej, drogi poza obszarem planu
przylegającej do granicy planu;
2) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 25. Dla terenu A.4.MW ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
30
Numer wersji: 46; Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2022 13:25

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupełniające - dopuszcza się usługi, realizowane w lokalach użytkowych zlokalizowanych
w parterach lub suterenach budynków o funkcji mieszkaniowej, w szczególności z zakresu:
handlu, administracji i biur lub gastronomii.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 2,0;
2) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 1,0;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
4) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 70%;
5) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 25°;
6) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 17,0 m;
7) ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
8) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 800 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się realizację strefy
zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
1) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany;
2) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych;
3) ustala się nieprzekraczalny udział 50% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni na działce budowlanej;
4) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej architektury
oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji;
5) zakazuje się realizacji ogrodzeo wewnątrz strefy zieleni.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: dla obiektów zabytkowych
chronionych ustaleniami planu, ujętych w gminnej ewidencji zabytków:
1) nakazuje się zachowanie budynku;
2) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy budynku;
3) zakazuje się zmiany układu i proporcji otworów okiennych i drzwiowych, przy czym dopuszcza
się realizację okien połaciowych w dachu;
4) nakazuje się zachowanie pierwotnej kompozycji i wystroju elewacji: podziałów, wysięgu
gzymsów, faktury tynków lub rodzajów okładzin;
5) nakazuje się stosowanie pierwotnej kolorystyki elewacji;
6) zakazuje się usuwania i upraszczania istniejącego detalu architektonicznego na elewacjach,
w tym balustrad balkonów i kształtu balkonów;
7) nakazuje się zachowanie pierwotnej geometrii dachu;
8) zakazuje się docieplania budynku mogącego spowodowad zmianę wyglądu elewacji,
zniszczenie jej wystroju, utratę zabytkowego charakteru i cech stylistycznych.
5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy:
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1) teren częściowo znajduje się w zasięgu korytarza linii metra, oznaczonego na rysunku planu,
dla którego obowiązują przepisy § 11 ust 1;
2) teren znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływao
dynamicznych podziemnych odcinków linii metra, wskazanym na rysunku planu, o którym
mowa w § 11 ust. 2.
6. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od ul. Szczęśliwickiej, drogi poza obszarem planu przylegającej do
granicy planu;
2) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 26. Dla terenu A.5.MW ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupełniające - dopuszcza się usługi, realizowane w lokalach użytkowych zlokalizowanych
w parterach lub suterenach budynków o funkcji mieszkaniowej, w szczególności z zakresu:
handlu, administracji i biur, gastronomii lub niezwiązanej z całodobowym pobytem ludzi
ochrony zdrowia.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w formie budynków tworzących zwartą pierzeję od strony
ul. T. Joteyki, ul. Sękocioskiej i ul. Białobrzeskiej;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 2,3;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 1,5;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 70%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 25°, przy
czym dla budynków w pierzei wzdłuż 10.1.KD-L dopuszcza się nachylenie połaci do 45°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 20,0 m, przy czym:
a) dla istniejącego budynku przy ul. Sękocioskiej 11A - 24,0 m,
b) dla istniejącego budynku przy ul. Sękocioskiej 13 - 22,0 m;
8) ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się kształtowanie zwartej pierzei, zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 450 m2 .
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: ustala się zachowanie przejśd lub
przejazdów bramowych, zgodnie z rysunkiem planu.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) ustala się nasadzenie, zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na
rysunku planu jako rejony lokalizacji rzędów drzew, dla których:
a) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
siedliskowych,
b) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
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pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m,
c) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd,
d) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację,
e) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew
w innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację;
2) ustala się realizację strefy zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
a) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany,
b) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych,
c) ustala się nieprzekraczalny udział 50% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni na działce budowlanej,
d) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej
architektury oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji,
e) zakazuje się realizacji ogrodzeo wewnątrz strefy zieleni;
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) dla obiektów zabytkowych chronionych ustaleniami planu, ujętych w gminnej
ewidencji zabytków:
a) nakazuje się zachowanie budynku,
b) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy budynku,
c) zakazuje się zmiany układu i proporcji otworów okiennych i drzwiowych, przy czym
dopuszcza się realizację okien połaciowych w dachu,
d) nakazuje się zachowanie pierwotnej kompozycji i wystroju elewacji: podziałów, wysięgu
gzymsów, faktury tynków lub rodzajów okładzin,
e) nakazuje się stosowanie pierwotnej kolorystyki elewacji,
f) zakazuje się usuwania i upraszczania istniejącego detalu architektonicznego na elewacjach,
w tym balustrad balkonów i kształtu balkonów,
g) nakazuje się zachowanie pierwotnej geometrii dachu,
h) zakazuje się docieplania budynku mogącego spowodowad zmianę wyglądu elewacji,
zniszczenie jej wystroju, utratę zabytkowego charakteru i cech stylistycznych;
2) teren znajduje się w oznaczonej na rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej
wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego 1.KZ-C, w zasięgu której
obowiązują przepisy § 7 ust. 2 i 3.
6. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 10.1.KD-L;
2) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 27. Dla terenu A.6.UO ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - usługi oświaty.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
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1) ustala się kształtowanie zabudowy w formie kompleksu budynków tworzących spójną całośd
architektoniczną i kompozycyjną;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 2,0;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 0,3;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 70%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 25°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 15,0 m;
8) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 2000 m2.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy:
1) teren częściowo znajduje się w zasięgu korytarza linii metra, oznaczonego na rysunku planu,
dla którego obowiązują przepisy § 11 ust 1;
2) teren częściowo znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływao
dynamicznych podziemnych odcinków linii metra, wskazanym na rysunku planu, o którym
mowa w § 11 ust. 2.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 12.KD-D;
2) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 28. Dla terenu A.7.U/MW ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - usługi, w szczególności z zakresu: zabudowy zamieszkania
zbiorowego, takie jak akademik, hostel, hotel, lub zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w formie budynków tworzących zwartą pierzeję od strony
ul. T. Joteyki;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 2,0;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 1,0;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 70%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 25°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 20,0 m;
8) ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się kształtowanie zwartej pierzei, zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 1000 m2.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy:
1) teren częściowo znajduje się w zasięgu korytarza linii metra, oznaczonego na rysunku planu,
dla którego obowiązują przepisy § 11 ust 1;
2) teren częściowo znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływao
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dynamicznych podziemnych odcinków linii metra, wskazanym na rysunku planu, o którym
mowa w § 11 ust. 2.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 9.KD-L lub 12.KD-D;
2) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 29. Dla terenu A.8.MW/U ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usługi w szczególności
z zakresu: handlu, administracji i biur, gastronomii lub niezwiązanej z całodobowym pobytem ludzi
ochrony zdrowia.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w formie wolnostojącego budynku;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 3,0;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 1,0;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 70%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 25°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 26,0 m;
8) ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 800 m2.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy:
1) teren częściowo znajduje się w zasięgu korytarza linii metra, oznaczonego na rysunku planu,
dla którego obowiązują przepisy § 11 ust 1;
2) teren znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływao
dynamicznych podziemnych odcinków linii metra, wskazanym na rysunku planu, o którym
mowa w § 11 ust. 2.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 9.KD-L lub 12.KD-D;
2) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 30. Dla terenu A.9.U ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe - usługi;
2) uzupełniające - dopuszcza się garaże wielopoziomowe.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w formie budynków tworzących zwartą pierzeję od strony
ul. Barskiej;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 3,0;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 1,0;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 10%;
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5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 70%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 25° lub
dachów krzywiznowych;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 26,0 m;
8) ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się kształtowanie zwartej pierzei, zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 800 m2 .
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: dla ciągów usługowych, wyznaczonych
na rysunku, nakazuje się sytuowanie w parterach budynków lokali użytkowych dostępnych od strony
przestrzeni publicznych.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy:
1) teren częściowo znajduje się w zasięgu korytarza linii metra, oznaczonego na rysunku planu,
dla którego obowiązują przepisy § 11 ust 1;
2) teren częściowo znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływao
dynamicznych podziemnych odcinków linii metra, wskazanym na rysunku planu, o którym
mowa w § 11 ust. 2.
5. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 12.KD-D;
2) dopuszcza się obsługę terenu od 1.KD-GP;
3) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 31. Dla terenu A.10.MW/U ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usługi, w szczególności
z zakresu: handlu, administracji i biur, gastronomii lub niezwiązanej z całodobowym pobytem ludzi
ochrony zdrowia.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w formie wolnostojącego budynku;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 3,5;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 1,0;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 70%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 25° lub
dachów krzywiznowych;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 26,0 m;
8) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 800 m2.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: dla ciągów usługowych, wyznaczonych
na rysunku, nakazuje się sytuowanie w parterach budynków lokali użytkowych dostępnych od strony
przestrzeni publicznych.
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4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy:
1) teren częściowo znajduje się w zasięgu korytarza linii metra, oznaczonego na rysunku planu,
dla którego obowiązują przepisy § 11 ust 1;
2) teren znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływao
dynamicznych podziemnych odcinków linii metra, wskazanym na rysunku planu, o którym
mowa w § 11 ust. 2.
5. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 9.KD-L lub 12.KD-D;
2) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5, przy czym dla nowo realizowanej
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ustala się realizację dodatkowych,
ogólnodostępnych miejsc do parkowania, w liczbie nie mniejszej niż 10% w stosunku do
obliczonych potrzeb zgodnych z §12 ust. 5 pkt 2 lit. a.
§ 32. Dla terenu A.11.U ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - usługi z zakresu handlu o powierzchni sprzedaży do 2000 m 2.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w formie wolnostojącego budynku;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 1,0;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 0,5;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 10%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 70%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 25° lub
dachów krzywiznowych;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 12,0 m, przy czym dla istniejącej wieży
towarzyszącej hali - 19,5 m;
8) ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 800 m2.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się przestrzeo wymagającą szczególnej aranżacji, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
a) nakazuje się stosowanie specjalnie zaaranżowanego, odróżniającego się od pozostałych
przestrzeni publicznych stylistycznie i kolorystycznie, wyposażenia wyznaczonej
przestrzeni, tj. siedzisk, obiektów małej architektury, akcentów architektonicznych
i pomników, obiektów służących utrzymaniu porządku oraz obiektów i urządzeo
rekreacyjnych lub informacyjnych innych niż MSI,
b) nakazuje się realizację zieleni wysokiej, średniej i niskiej, tworzących spójną
i uporządkowaną kompozycję,
c) nakazuje się stosowanie na posadzce materiałów o wysokim standardzie jakościowym,
stanowiących spójne opracowanie,
d) zakazuje się lokalizacji więcej niż 10 miejsc postojowych, z wyjątkiem stanowisk dla osób
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z niepełnosprawnością i stojaków dla rowerów,
e) zakazuje się realizacji ogrodzeo;
2) dla ciągów usługowych, wyznaczonych na rysunku, nakazuje się sytuowanie w parterach
budynków lokali użytkowych dostępnych od strony przestrzeni publicznych;
3) dopuszcza się lokalizowanie:
a) tymczasowych obiektów budowlanych o funkcji usług kultury, wystawiennictwa lub handlu
– na okres nie dłuższy niż 14 dni,
b) obiektów o funkcji gastronomii w formie ogródków gastronomicznych;
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: dla obiektów zabytkowych
chronionych ustaleniami planu, ujętych w gminnej ewidencji zabytków:
1) nakazuje się zachowanie budynku;
2) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy budynku wraz z towarzyszącymi zabytkowymi
budowlami, w tym wieżą osłaniającą komin kotłowni;
3) zakazuje się zmiany układu i proporcji otworów okiennych i drzwiowych, przy czym dopuszcza
się realizację okien połaciowych w dachu;
4) nakazuje się zachowanie pierwotnej kompozycji i wystroju elewacji: podziałów, wysięgu
gzymsów, faktury tynków lub rodzajów okładzin;
5) zakazuje się usuwania i upraszczania istniejącego detalu architektonicznego na elewacjach,
w tym balustrad balkonów i kształtu balkonów;
6) nakazuje się zachowanie pierwotnej geometrii dachu;
7) zakazuje się docieplania budynku mogącego spowodowad zmianę wyglądu elewacji,
zniszczenie jej wystroju, utratę zabytkowego charakteru i cech stylistycznych.
5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy:
1) teren częściowo znajduje się w zasięgu korytarza linii metra, oznaczonego na rysunku planu,
dla którego obowiązują przepisy § 11 ust 1;
2) teren częściowo znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływao
dynamicznych podziemnych odcinków linii metra, wskazanym na rysunku planu, o którym
mowa w § 11 ust. 2.
6. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 9.KD-L lub 12.KD-D;
2) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 33. Dla terenu B.1.KS ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe - zabudowa garażowa - wielopoziomowy parking dla samochodów osobowych;
2) uzupełniające - nakazuje się w wyznaczonych ciągach usługowych, zgodnie z ust. 3, realizację,
na pierwszej kondygnacji zabudowy garażowej, usług, w szczególności z zakresu: handlu,
administracji i biur, gastronomii lub niezwiązanej z całodobowym pobytem ludzi ochrony
zdrowia.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
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1) ustala kształtowanie zabudowy w formie budynków, tworzących zwartą pierzeję od strony
Al. Jerozolimskich;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 4,0;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 2,0;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 20%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 80%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 25°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 15,0 m;
8) ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się kształtowanie zwartej pierzei, zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 2000 m2.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: dla ciągów usługowych, wyznaczonych
na rysunku, nakazuje się sytuowanie w parterach budynków lokali użytkowych dostępnych od strony
przestrzeni publicznych.
4. Teren znajduje się w oznaczonych na rysunku planu granicach obszaru wymagającego
przekształceo istniejącej zabudowy osiedli modernistycznych, w zasięgu których obowiązują
przepisy § 16.
5. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 9.KD-L lub 8.1.KD-D;
2) dopuszcza się obsługę od Alej Jerozolimskich, drogi poza obszarem planu przylegającej do
granicy planu;
3) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
6. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu przez okres do 20 lat
od wejścia w życie planu, na potrzeby realizacji strefy zieleni, dla której:
1) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany;
2) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych;
3) ustala się nieprzekraczalny udział 70% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy;
4) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej architektury
oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji;
5) dopuszcza się realizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych.
§ 34. Dla terenu B.2.MW ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupełniające - dopuszcza się usługi, realizowane w lokalach użytkowych zlokalizowanych
w parterach lub suterenach budynków o funkcji mieszkaniowej, w szczególności z zakresu:
handlu, administracji i biur, gastronomii lub niezwiązanej z całodobowym pobytem ludzi
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ochrony zdrowia.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w formie budynków wolnostojących;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 4,0;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 2,0;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 50%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 25°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 40,0 m;
8) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 2000 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) ustala się nasadzenie, zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na
rysunku planu jako rejony lokalizacji rzędów drzew, dla których:
a) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
siedliskowych,
b) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m,
c) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd,
d) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację,
e) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew
w innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację;
2) ustala się realizację strefy zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
a) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany,
b) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych,
c) ustala się nieprzekraczalny udział 50% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni na działce budowlanej,
d) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej
architektury oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji,
e) zakazuje się realizacji ogrodzeo wewnątrz strefy zieleni;
4. Teren znajduje się w oznaczonych na rysunku planu granicach obszaru wymagającego
przekształceo istniejącej zabudowy osiedli modernistycznych, w zasięgu których obowiązują
przepisy § 16.
5. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 9.KD-L lub 13.1.KD-D;
2) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 35. Dla terenu B.3.MW ustala się:
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1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupełniające - dopuszcza się usługi, realizowane w lokalach użytkowych zlokalizowanych
w parterach lub suterenach budynków o funkcji mieszkaniowej, w szczególności z zakresu:
handlu, administracji i biur, gastronomii lub niezwiązanej z całodobowym pobytem ludzi
ochrony zdrowia.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w formie budynków tworzących zwartą pierzeję od strony
ul. Sękocioskiej i ul. Kaliskiej;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 3,0;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 1,0;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 70%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 25°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 21,5 m, przy czym dla istniejącego budynku przy
ul. Sękocioskiej 10 - 24,0 m;
8) ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się kształtowanie zwartej pierzei, zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 450 m2 .
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: ustala się zachowanie przejśd lub
przejazdów bramowych, zgodnie z rysunkiem planu.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się realizację strefy
zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
1) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany;
2) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych;
3) ustala się nieprzekraczalny udział 50% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni na działce budowlanej;
4) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej architektury
oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji;
5) zakazuje się realizacji ogrodzeo wewnątrz strefy zieleni.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) dla obiektów zabytkowych chronionych ustaleniami planu, ujętych w gminnej
ewidencji zabytków:
a) nakazuje się zachowanie budynku,
b) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy budynku,
c) zakazuje się zmiany układu i proporcji otworów okiennych i drzwiowych, przy czym
dopuszcza się realizację okien połaciowych w dachu,
d) nakazuje się zachowanie pierwotnej kompozycji i wystroju elewacji: podziałów, wysięgu
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gzymsów, faktury tynków lub rodzajów okładzin,
e) nakazuje się stosowanie pierwotnej kolorystyki elewacji,
f) zakazuje się usuwania i upraszczania istniejącego detalu architektonicznego na elewacjach,
w tym balustrad balkonów i kształtu balkonów,
g) nakazuje się zachowanie pierwotnej geometrii dachu,
h) zakazuje się docieplania budynku mogącego spowodowad zmianę wyglądu elewacji,
zniszczenie jej wystroju, utratę zabytkowego charakteru i cech stylistycznych;
2) teren znajduje się w oznaczonej na rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej
wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego 1.KZ-C, w zasięgu której
obowiązują przepisy § 7 ust. 2 i 3.
6. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 9.KD-L lub 13.1.KD-D;
2) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 36. Dla terenu B.4.MW ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupełniające - dopuszcza się usługi, realizowane w lokalach użytkowych zlokalizowanych
w parterach lub suterenach budynków o funkcji mieszkaniowej, w szczególności z zakresu:
handlu, administracji i biur, gastronomii lub niezwiązanej z całodobowym pobytem ludzi
ochrony zdrowia.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w układzie kwartałowym;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 2,8;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 1,0;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej- 25%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 70%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 25°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 21,0 m;
8) ustala się obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się kształtowanie zwartej pierzei, zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 450 m2 .
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: ustala się zachowanie przejśd lub
przejazdów bramowych, zgodnie z rysunkiem planu.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się realizację strefy
zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
1) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany;
2) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych;
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3) ustala się nieprzekraczalny udział 50% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni na działce budowlanej;
4) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej architektury
oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji;
5) zakazuje się realizacji ogrodzeo wewnątrz strefy zieleni.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) dla obiektów zabytkowych chronionych ustaleniami planu, ujętych w gminnej
ewidencji zabytków:
a) nakazuje się zachowanie budynku,
b) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy budynku,
c) zakazuje się zmiany układu i proporcji otworów okiennych i drzwiowych, przy czym
dopuszcza się realizację okien połaciowych w dachu,
d) nakazuje się zachowanie pierwotnej kompozycji i wystroju elewacji: podziałów, wysięgu
gzymsów, faktury tynków lub rodzajów okładzin,
e) nakazuje się stosowanie pierwotnej kolorystyki elewacji,
f) zakazuje się usuwania i upraszczania istniejącego detalu architektonicznego na elewacjach,
w tym balustrad balkonów i kształtu balkonów,
g) nakazuje się zachowanie pierwotnej geometrii dachu,
h) zakazuje się docieplania budynku mogącego spowodowad zmianę wyglądu elewacji,
zniszczenie jej wystroju, utratę zabytkowego charakteru i cech stylistycznych;
2) teren znajduje się w oznaczonej na rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej
wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego 1.KZ-C, w zasięgu której
obowiązują przepisy § 7 ust. 2 i 3.
6. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 9.KD-L lub 14.2.KD-D;
2) dopuszcza się obsługę terenu od 10.2. KD-L;
3) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 37. Dla terenu B.5.MW ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupełniające - dopuszcza się usługi, realizowane w lokalach użytkowych zlokalizowanych
w parterach lub suterenach budynków o funkcji mieszkaniowej, w szczególności z zakresu:
handlu, administracji i biur, gastronomii lub niezwiązanej z całodobowym pobytem ludzi
ochrony zdrowia.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w formie budynku tworzącego zwartą pierzeję od strony
ul. Białobrzeskiej;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 2,8;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 1,0;
43
Numer wersji: 46; Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2022 13:25

4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 70%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 25°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 20,0 m;
8) ustala się obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się kształtowanie zwartej pierzei, zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 450 m2 .
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) dla obiektów zabytkowych chronionych ustaleniami planu, ujętych w gminnej
ewidencji zabytków:
a) nakazuje się zachowanie budynku,
b) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy budynku,
c) zakazuje się zmiany układu i proporcji otworów okiennych i drzwiowych, przy czym
dopuszcza się realizację okien połaciowych w dachu,
d) nakazuje się zachowanie pierwotnej kompozycji i wystroju elewacji: podziałów, wysięgu
gzymsów, faktury tynków lub rodzajów okładzin,
e) nakazuje się stosowanie pierwotnej kolorystyki elewacji,
f) zakazuje się usuwania i upraszczania istniejącego detalu architektonicznego na elewacjach,
w tym balustrad balkonów i kształtu balkonów,
g) nakazuje się zachowanie pierwotnej geometrii dachu,
h) zakazuje się docieplania budynku mogącego spowodowad zmianę wyglądu elewacji,
zniszczenie jej wystroju, utratę zabytkowego charakteru i cech stylistycznych;
2) teren znajduje się w oznaczonej na rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej
wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego 1.KZ-C, w zasięgu której
obowiązują przepisy § 7 ust. 2 i 3.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy - teren częściowo znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych
eksploatacyjnych oddziaływao dynamicznych podziemnych odcinków linii metra, wskazanym na
rysunku planu, o którym mowa w § 11 ust. 2.
5. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 14.2.KD-D;
2) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 38. Dla terenu B.6.UZ ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - usługi ochrony zdrowia.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w formie budynków tworzących zwartą pierzeję od strony
ul. Białobrzeskiej, ul. Barskiej;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 2,8;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 1,0;
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4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 10%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 70%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 25°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 20,0 m;
8) ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się kształtowanie zwartej pierzei, zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 800 m2 .
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się zachowanie przejśd lub przejazdów bramowych, zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się lokalizację ogólnodostępnego powiązania pieszego, w rejonie oznaczonym na
rysunku planu, o szerokości nie mniejszej niż 2,0 m.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się realizację strefy
zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
1) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany;
2) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych;
3) ustala się nieprzekraczalny udział 30% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni na działce budowlanej;
4) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej architektury
oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji;
5) zakazuje się realizacji ogrodzeo wewnątrz strefy zieleni.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) dla obiektów zabytkowych chronionych ustaleniami planu, ujętych w gminnej
ewidencji zabytków:
a) nakazuje się zachowanie budynków,
b) zakazuje się nadbudowy budynków,
c) zakazuje się zmiany układu i proporcji otworów okiennych i drzwiowych, przy czym
dopuszcza się realizację okien połaciowych w dachu,
d) nakazuje się zachowanie pierwotnej kompozycji i wystroju elewacji: podziałów, wysięgu
gzymsów, faktury tynków lub rodzajów okładzin,
e) zakazuje się usuwania i upraszczania istniejącego detalu architektonicznego na elewacjach,
w tym balustrad balkonów i kształtu balkonów,
f) nakazuje się zachowanie pierwotnej geometrii dachu,
g) zakazuje się docieplania budynku mogącego spowodowad zmianę wyglądu elewacji,
zniszczenie jej wystroju, utratę zabytkowego charakteru i cech stylistycznych;
2) teren znajduje się w oznaczonej na rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej
wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego 1.KZ-C, w zasięgu której
obowiązują przepisy § 7 ust. 2 i 3.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy:
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1) wskazuje się na rysunku planu ujęcie wody wraz ze strefą ochrony bezpośredniej, dla których
obowiązują przepisy odrębne z zakresu prawa wodnego;
2) teren częściowo znajduje się w zasięgu korytarza linii metra, oznaczonego na rysunku planu,
dla którego obowiązują przepisy § 11 ust 1;
3) teren częściowo znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływao
dynamicznych podziemnych odcinków linii metra, wskazanym na rysunku planu, o którym
mowa w § 11 ust. 2.
7. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 11.KD-L lub 14.2.KD-D;
2) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 39. Dla terenu B.7.MW ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupełniające - dopuszcza się usługi, w szczególności z zakresu: handlu, administracji i biur,
kultury, oświaty, opieki społecznej, hotelarstwa, gastronomii, telekomunikacji, nauki lub
niezwiązanej z całodobowym pobytem ludzi ochrony zdrowia.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w formie budynków tworzących zwartą pierzeję od strony
ul. Kaliskiej i ul. T. Joteyki;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy -3,9;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 1,0;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 30%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 50%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 29°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 20,0 m, przy czym dla istniejącego budynku przy
ul. Kaliskiej 9 - 23,0 m;
8) ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się kształtowanie zwartej pierzei, zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 800 m2 .
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się realizację strefy
zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
1) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany;
2) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych;
3) ustala się nieprzekraczalny udział 50% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni na działce budowlanej;
4) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej architektury
oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji;
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5) zakazuje się realizacji ogrodzeo wewnątrz strefy zieleni.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) dla obiektów zabytkowych chronionych ustaleniami planu, ujętych w gminnej
ewidencji zabytków:
a) nakazuje się zachowanie budynku,
b) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy budynku,
c) zakazuje się zmiany układu i proporcji otworów okiennych i drzwiowych, przy czym
dopuszcza się realizację okien połaciowych w dachu,
d) nakazuje się zachowanie pierwotnej kompozycji i wystroju elewacji: podziałów, wysięgu
gzymsów, faktury tynków lub rodzajów okładzin,
e) zakazuje się usuwania i upraszczania istniejącego detalu architektonicznego na elewacjach,
w tym balustrad balkonów i kształtu balkonów,
f) nakazuje się zachowanie pierwotnej geometrii dachu,
g) zakazuje się docieplania budynku mogącego spowodowad zmianę wyglądu elewacji,
zniszczenie jej wystroju, utratę zabytkowego charakteru i cech stylistycznych;
2) teren znajduje się w oznaczonej na rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej
wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego 1.KZ-C, w zasięgu której
obowiązują przepisy § 7 ust. 2 i 3.
5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy:
1) teren częściowo znajduje się w zasięgu korytarza linii metra, oznaczonego na rysunku planu,
dla którego obowiązują przepisy § 11 ust 1;
2) teren częściowo znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływao
dynamicznych podziemnych odcinków linii metra, wskazanym na rysunku planu, o którym
mowa w § 11 ust. 2.
6. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 11.KD-L lub 13.2.KD-D lub 14.2.KD-D;
2) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5, przy czym dla nowo realizowanej
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ustala się realizację dodatkowych,
ogólnodostępnych miejsc do parkowania, w liczbie nie mniejszej niż 10% w stosunku do
obliczonych potrzeb zgodnych z §12 ust. 5 pkt 2 lit. a.
§ 40. Dla terenu B.8.MW ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupełniające - usługi, realizowane w lokalach użytkowych zlokalizowanych w parterach lub
suterenach budynków o funkcji mieszkaniowej, w szczególności z zakresu: handlu,
administracji i biur, gastronomii lub niezwiązanej z całodobowym pobytem ludzi ochrony
zdrowia, przy czym:
a) nakazuje się ich realizację w wyznaczonych ciągach usługowych, zgodnie z ust. 3 pkt 1,
b) dopuszcza się ich realizację poza wyznaczonymi ciągami usługowymi;
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2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w formie dwóch zespołów budynków tworzących zwartą
pierzeję od strony ul. Białobrzeskiej, ul. Barskiej, ul. Kaliskiej, od strony ogólnodostępnego
powiązania pieszego, oznaczonego na rysunku planu oraz – w części wschodniej – od strony
ul. Węgierskiej;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 2,0;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 1,0;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 60%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 25°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 21,0 m;
8) ustala się obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się kształtowanie zwartej pierzei, zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 800 m2 .
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) dla ciągów usługowych, wyznaczonych na rysunku, nakazuje się sytuowanie lokali użytkowych
dostępnych od strony przestrzeni publicznych;
2) ustala się zachowanie przejśd lub przejazdów bramowych, zgodnie z rysunkiem planu;
3) ustala się lokalizację ogólnodostępnego powiązania pieszego, w rejonie oznaczonym na
rysunku planu, o szerokości nie mniejszej niż 2,0 m;
4) ustala się zachowanie i wkomponowanie w realizowane zagospodarowanie pomnika lub
akcentu architektonicznego, oznaczonego na rysunku planu.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się realizację strefy
zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
1) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany;
2) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych;
3) ustala się nieprzekraczalny udział 35% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni na działce budowlanej;
4) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej architektury
oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji;
5) zakazuje się realizacji ogrodzeo wewnątrz strefy zieleni.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) dla obiektów zabytkowych chronionych ustaleniami planu, ujętych w gminnej
ewidencji zabytków:
a) nakazuje się zachowanie budynku,
b) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy budynku,
c) zakazuje się zmiany układu i proporcji otworów okiennych i drzwiowych, przy czym
dopuszcza się realizację okien połaciowych i lukarn w dachu, niewykraczających poza
48
Numer wersji: 46; Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2022 13:25

parametry istniejących elementów doświetlenia poddasza,
d) nakazuje się zachowanie pierwotnej kompozycji i wystroju elewacji: podziałów, wysięgu
gzymsów, faktury tynków lub rodzajów okładzin,
e) zakazuje się usuwania i upraszczania istniejącego detalu architektonicznego na elewacjach,
w tym balustrad balkonów i kształtu balkonów,
f) nakazuje się zachowanie pierwotnej geometrii dachu,
g) zakazuje się docieplania budynku mogącego spowodowad zmianę wyglądu elewacji,
zniszczenie jej wystroju, utratę zabytkowego charakteru i cech stylistycznych;
2) teren znajduje się w oznaczonej na rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej
wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego 1.KZ-C, w zasięgu której
obowiązują przepisy § 7 ust. 2 i 3.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy:
1) teren częściowo znajduje się w zasięgu korytarza linii metra, oznaczonego na rysunku planu,
dla którego obowiązują przepisy § 11 ust 1;
2) teren częściowo znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływao
dynamicznych podziemnych odcinków linii metra, wskazanym na rysunku planu, o którym
mowa w § 11 ust. 2.
7. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 13.3.KD-D lub 15.KD-D;
2) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 41. Dla terenu B.9.MZ ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe - zabudowa zamieszkania zbiorowego - dom studencki, akademik;
2) uzupełniające - dopuszcza się usługi, realizowane w lokalach użytkowych zlokalizowanych
w parterach lub suterenach budynku zamieszkania zbiorowego, w szczególności z zakresu:
administracji i biur, gastronomii lub niezwiązanej z całodobowym pobytem ludzi ochrony
zdrowia.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w układzie kwartałowym;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 2,8;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 1,5;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 70%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 25°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 23,0 m;
8) ustala się obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się kształtowanie zwartej pierzei, zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 3000 m2.
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3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: ustala się zachowanie przejśd lub
przejazdów bramowych, zgodnie z rysunkiem planu.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się realizację strefy
zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
1) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany;
2) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych;
3) ustala się nieprzekraczalny udział 50% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni na działce budowlanej;
4) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej architektury
oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji;
5) zakazuje się realizacji ogrodzeo wewnątrz strefy zieleni.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) dla obiektów zabytkowych chronionych ustaleniami planu, ujętych w gminnej
ewidencji zabytków:
a) nakazuje się zachowanie budynku,
b) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy budynku,
c) zakazuje się zmiany układu i proporcji otworów okiennych i drzwiowych, przy czym
dopuszcza się realizację okien połaciowych w dachu,
d) nakazuje się zachowanie pierwotnej kompozycji i wystroju elewacji: podziałów, wysięgu
gzymsów, faktury tynków lub rodzajów okładzin,
e) zakazuje się usuwania i upraszczania istniejącego detalu architektonicznego na elewacjach,
w tym balustrad balkonów i kształtu balkonów,
f) nakazuje się zachowanie pierwotnej geometrii dachu,
g) zakazuje się docieplania budynku mogącego spowodowad zmianę wyglądu elewacji,
zniszczenie jej wystroju, utratę zabytkowego charakteru i cech stylistycznych;
2) teren znajduje się w oznaczonej na rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej
wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego 1.KZ-C, w zasięgu której
obowiązują przepisy § 7 ust. 2 i 3.
6. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 15.KD-D;
2) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 42. Dla terenu B.10.UP ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - usługi publiczne z zakresu: oświaty, kultury, sportu, nauki, opieki
społecznej lub niezwiązanej z całodobowym pobytem ludzi ochrony zdrowia.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w formie wolnostojącego budynku;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 1,0;
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3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 0,1;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 60%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 25°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 13,0 m;
8) ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 2000 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się realizację strefy
zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
1) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany;
2) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych;
3) ustala się nieprzekraczalny udział 50% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni na działce budowlanej;
4) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej architektury
oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji;
5) zakazuje się realizacji ogrodzeo wewnątrz strefy zieleni.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) dla obiektów zabytkowych chronionych ustaleniami planu, ujętych w gminnej
ewidencji zabytków:
a) nakazuje się zachowanie budynku,
b) zakazuje się nadbudowy budynku, dopuszcza się rozbudowę od strony wschodniej zgodnie
z rysunkiem planu,
c) zakazuje się zmiany układu i proporcji otworów okiennych i drzwiowych, przy czym
dopuszcza się realizację okien połaciowych w dachu,
d) nakazuje się zachowanie pierwotnej kompozycji i wystroju elewacji: podziałów, wysięgu
gzymsów, faktury tynków lub rodzajów okładzin,
e) zakazuje się usuwania i upraszczania istniejącego detalu architektonicznego na elewacjach,
w tym balustrad balkonów i kształtu balkonów,
f) nakazuje się zachowanie pierwotnej geometrii dachu,
g) zakazuje się docieplania budynku mogącego spowodowad zmianę wyglądu elewacji,
zniszczenie jej wystroju, utratę zabytkowego charakteru i cech stylistycznych;
2) teren znajduje się w oznaczonej na rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej
wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego 1.KZ-C, w zasięgu której
obowiązują przepisy § 7 ust. 2 i 3.
5. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 16.KD-D;
2) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 43. Dla terenu B.11.MW ustala się:
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1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupełniające - usługi, realizowane w lokalach użytkowych zlokalizowanych w parterach lub
suterenach budynków o funkcji mieszkaniowej, w szczególności z zakresu: handlu,
administracji i biur, gastronomii lub niezwiązanej z całodobowym pobytem ludzi ochrony
zdrowia, przy czym:
a) nakazuje się ich realizację w wyznaczonych ciągach usługowych, zgodnie z ust. 3 pkt 1,
b) dopuszcza się ich realizację poza wyznaczonymi ciągami usługowymi;
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w formie budynków tworzących zwartą pierzeją od strony
ul. Kopioskiej, ul. Kaliskiej i ul. Węgierskiej;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 2,3;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 1,0;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 70%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 25°, przy
czym dla budynków w pierzei wzdłuż 13.3.KD-D dopuszcza się nachylenie połaci do 45°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 20,0 m, przy czym:
a) dla istniejącego budynku przy ul. Kopioskiej 4A - 25,0 m,
b) dla istniejących budynków przy ul. Kopioskiej 4B i ul. Grójeckiej 46/50 - 24,0 m,
c) dla istniejących budynków przy ul. Kopioskiej 2/4 i ul. Kaliskiej 1, 1A - 23,0 m;
8) ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się kształtowanie zwartej pierzei, zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 800 m2 .
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) dla ciągów usługowych, wyznaczonych na rysunku, nakazuje się sytuowanie lokali użytkowych
dostępnych od strony przestrzeni publicznych;
2) ustala się zachowanie przejśd lub przejazdów bramowych, zgodnie z rysunkiem planu.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się realizację strefy
zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
1) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany;
2) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych;
3) ustala się nieprzekraczalny udział 50% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni na działce budowlanej;
4) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej architektury
oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji;
5) zakazuje się realizacji ogrodzeo wewnątrz strefy zieleni.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
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1) dla budynków wpisanych do rejestru zabytków, wskazanych na rysunku planu, dla których
obowiązują przepisy odrębne, zakazuje się ich rozbudowy i nadbudowy;
2) dla obiektów zabytkowych chronionych ustaleniami planu, ujętych w gminnej
ewidencji zabytków:
a) nakazuje się zachowanie budynku,
b) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy budynku,
c) zakazuje się zmiany układu i proporcji otworów okiennych i drzwiowych, przy czym
dopuszcza się realizację okien połaciowych w dachu,
d) nakazuje się zachowanie pierwotnej kompozycji i wystroju elewacji: podziałów, wysięgu
gzymsów, faktury tynków lub rodzajów okładzin,
e) zakazuje się usuwania i upraszczania istniejącego detalu architektonicznego na elewacjach,
w tym balustrad balkonów i kształtu balkonów,
f) nakazuje się zachowanie pierwotnej geometrii dachu,
g) zakazuje się docieplania budynku mogącego spowodowad zmianę wyglądu elewacji,
zniszczenie jej wystroju, utratę zabytkowego charakteru i cech stylistycznych;
3) teren znajduje się w oznaczonej na rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej
wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego 1.KZ-C, w zasięgu której
obowiązują przepisy § 7 ust. 2 i 3.
6. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 15.KD-D lub 16.KD-D;
2) dopuszcza się obsługę terenu od 1.KD-GP;
3) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5, przy czym dla nowo realizowanej
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ustala się realizację dodatkowych,
ogólnodostępnych miejsc do parkowania, w liczbie nie mniejszej niż 10% w stosunku do
obliczonych potrzeb zgodnych z §12 ust. 5 pkt 2 lit. a.
§ 44. Dla terenu C.1.MW ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupełniające - usługi, realizowane w lokalach użytkowych zlokalizowanych w parterach lub
drugiej kondygnacji budynków o funkcji mieszkaniowej, w szczególności z zakresu: handlu,
administracji i biur, gastronomii lub niezwiązanej z całodobowym pobytem ludzi ochrony
zdrowia, przy czym:
a) nakazuje się ich realizację w wyznaczonych ciągach usługowych, zgodnie z ust. 3,
b) dopuszcza się ich realizację poza wyznaczonymi ciągami usługowymi;
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w formie budynków wolnostojących oraz budynku
tworzącego zwartą pierzeję od strony Al. Jerozolimskich;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 4,5;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 2,0;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
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5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 70%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 25°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 40,0 m, przy czym dla budynku w zasięgu zwyżki
zabudowy, oznaczonej na rysunku planu, maksymalną wysokośd zabudowy dopuszcza się
do 57,0 m;
8) ustala się nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się kształtowanie zwartej pierzei, zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 2000 m2.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: dla ciągów usługowych, wyznaczonych
na rysunku, nakazuje się sytuowanie lokali użytkowych w parterach budynków dostępnych od strony
przestrzeni publicznych.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) ustala się nasadzenie, zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na
rysunku planu jako rejony lokalizacji rzędów drzew, dla których:
a) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
siedliskowych,
b) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m,
c) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd,
d) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację,
e) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew
w innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację;
2) ustala się realizację strefy zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
a) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany,
b) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych,
c) ustala się nieprzekraczalny udział 50% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni na działce budowlanej,
d) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej
architektury oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji,
e) zakazuje się realizacji ogrodzeo wewnątrz strefy zieleni;
5. Teren znajduje się w oznaczonych na rysunku planu granicach obszaru wymagającego
przekształceo istniejącej zabudowy osiedli modernistycznych, w zasięgu których obowiązują
przepisy § 16.
6. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 8.1.KD-L;
2) dopuszcza się obsługę od Alej Jerozolimskich, drogi poza obszarem planu przylegającej do
granicy planu;
3) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
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§ 45. Dla terenu C.2.UO ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - usługi oświaty.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) ustala się kształtowanie zabudowy istniejącego zespołu szkolnego w formie kompleksu
budynków tworzących spójną całośd architektoniczną;
2) ustala się zachowanie charakterystycznych pionowych podziałów elewacji od strony ulic:
Spiskiej i Niemcewicza;
3) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 1,5;
4) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 0,3;
5) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
6) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 60%;
7) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 25°;
8) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 15,0 m;
9) ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 2000 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) ustala się nasadzenie, zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na
rysunku planu jako rejony lokalizacji rzędów drzew, dla których:
a) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
siedliskowych,
b) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m,
c) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd,
d) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację,
e) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew
w innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację;
2) ustala się realizację strefy zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
a) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany,
b) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych,
c) ustala się nieprzekraczalny udział 50% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni na działce budowlanej,
d) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej
architektury oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji,
e) zakazuje się realizacji ogrodzeo wewnątrz strefy zieleni;
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 7.KD-L;
2) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
55
Numer wersji: 46; Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2022 13:25

§ 46. Dla terenu C.3.MW/U ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usługi,
w szczególności z zakresu: oświaty, kultury, handlu, gastronomii, opieki społecznej lub niezwiązanej
z całodobowym pobytem ludzi ochrony zdrowia.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w formie budynków tworzących zwartą pierzeję od strony
ul. Niemcewicza, ul. Kaliskiej, ul. Słupeckiej i ul. Andrzejowskiej;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 2,5;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 1,0;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 70%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 25°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 22,0 m, przy czym:
a) dla istniejącego budynku przy ul. Kaliskiej 24 - 25,0 m,
b) dla istniejącego budynku przy ul. Słupeckiej 10 - 23,0 m;
8) ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się kształtowanie zwartej pierzei, zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 450 m2 .
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się zachowanie przejśd lub przejazdów bramowych, zgodnie z rysunkiem planu;
2) dla ciągów usługowych, wyznaczonych na rysunku, nakazuje się sytuowanie w parterach
budynków lokali użytkowych dostępnych od strony przestrzeni publicznych.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) ustala się nasadzenie, zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na
rysunku planu jako rejony lokalizacji rzędów drzew, dla których:
a) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
siedliskowych,
b) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m,
c) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd,
d) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację,
e) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew
w innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację;
2) ustala się realizację strefy zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
a) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany,
b) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych,
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c) ustala się nieprzekraczalny udział 40% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni na działce budowlanej,
d) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej
architektury oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji,
e) zakazuje się realizacji ogrodzeo wewnątrz strefy zieleni;
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) dla obiektów zabytkowych chronionych ustaleniami planu, ujętych w gminnej
ewidencji zabytków:
a) nakazuje się zachowanie budynku,
b) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy budynku,
c) zakazuje się zmiany układu i proporcji otworów okiennych i drzwiowych, przy czym
dopuszcza się realizację okien połaciowych w dachu,
d) nakazuje się zachowanie pierwotnej kompozycji i wystroju elewacji: podziałów, wysięgu
gzymsów, faktury tynków lub rodzajów okładzin,
e) nakazuje się stosowanie pierwotnej kolorystyki elewacji,
f) zakazuje się usuwania i upraszczania istniejącego detalu architektonicznego na elewacjach,
w tym balustrad balkonów i kształtu balkonów,
g) nakazuje się zachowanie pierwotnej geometrii dachu,
h) zakazuje się docieplania budynku mogącego spowodowad zmianę wyglądu elewacji,
zniszczenie jej wystroju, utratę zabytkowego charakteru i cech stylistycznych;
2) teren znajduje się w oznaczonej na rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej
wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego 1.KZ-C, w zasięgu której
obowiązują przepisy § 7 ust. 2 i 3.
6. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 17.KD-D;
2) dopuszcza się obsługę terenu od 13.1.KD-D;
3) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5, przy czym dla nowo realizowanej
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ustala się realizację dodatkowych,
ogólnodostępnych miejsc do parkowania, w liczbie nie mniejszej niż 10% w stosunku do
obliczonych potrzeb zgodnych z §12 ust. 5 pkt 2 lit. a.
§ 47. Dla terenu C.4.MW ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupełniające - usługi, realizowane w lokalach użytkowych zlokalizowanych w parterach lub
suterenach budynków o funkcji mieszkaniowej, w szczególności z zakresu: handlu,
gastronomii, kultury, administracji i biur lub niezwiązanej z całodobowym pobytem ludzi
ochrony zdrowia, przy czym:
a) nakazuje się ich realizację w wyznaczonych ciągach usługowych zgodnie z ust. 3 pkt 1,
b) dopuszcza się ich realizację poza wyznaczonymi ciągami usługowymi;
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2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w formie dwóch zespołów, w części zachodniej budynków
tworzących zwartą pierzeję od strony ul. Andrzejowskiej, ul. Słupeckiej i ul. Odrzykooskiej i jej
przedłużeniu w kierunku ul. Niemcewicza oraz w części wschodniej zabudowy w układzie
kwartałowym;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 3,0;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 1,0;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 70%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 25°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 22,0 m, przy czym dla istniejącego budynku przy
ul. J. U. Niemcewicza 17 - 24,0 m;
8) ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się kształtowanie zwartej pierzei, zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 450 m2 .
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) dla ciągów usługowych, wyznaczonych na rysunku, nakazuje się sytuowanie lokali użytkowych
dostępnych od strony przestrzeni publicznych;
2) ustala się zachowanie przejśd lub przejazdów bramowych, zgodnie z rysunkiem planu.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się realizację strefy
zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
1) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany;
2) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych;
3) ustala się nieprzekraczalny udział 50% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni na działce budowlanej;
4) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej architektury
oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji;
5) zakazuje się realizacji ogrodzeo wewnątrz strefy zieleni.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) dla obiektów zabytkowych chronionych ustaleniami planu, ujętych w gminnej
ewidencji zabytków:
a) nakazuje się zachowanie budynku,
b) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy budynku,
c) zakazuje się zmiany układu i proporcji otworów okiennych i drzwiowych, przy czym
dopuszcza się realizację okien połaciowych w dachu,
d) nakazuje się zachowanie pierwotnej kompozycji i wystroju elewacji: podziałów, wysięgu
gzymsów, faktury tynków lub rodzajów okładzin,
e) zakazuje się usuwania i upraszczania istniejącego detalu architektonicznego na elewacjach,
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w tym balustrad balkonów i kształtu balkonów,
f) nakazuje się zachowanie pierwotnej geometrii dachu,
g) zakazuje się docieplania budynku mogącego spowodowad zmianę wyglądu elewacji,
zniszczenie jej wystroju, utratę zabytkowego charakteru i cech stylistycznych;
2) teren znajduje się w oznaczonej na rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej
wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego 1.KZ-C, w zasięgu której
obowiązują przepisy § 7 ust. 2 i 3.
6. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 8.1.KD-L lub 10.2.KD-L lub 17.KD-D lub 18.KD-D lub C.6.KPJ;
2) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5, przy czym dla nowo realizowanej
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ustala się realizację dodatkowych,
ogólnodostępnych miejsc do parkowania, w liczbie nie mniejszej niż 10% w stosunku do
obliczonych potrzeb zgodnych z §12 ust. 5 pkt 2 lit. a.
§ 48. Dla terenu C.5.U ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - usługi.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w formie budynków tworzących zwartą pierzeję od strony
ul. Słupeckiej i ul. Odrzykooskiej;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 3,0;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 2,0;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 5%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 80%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 25°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 23,0 m;
8) ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się kształtowanie zwartej pierzei, zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 800 m2 .
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: dla ciągów usługowych, wyznaczonych
na rysunku, nakazuje się sytuowanie w parterach budynków lokali użytkowych dostępnych od strony
przestrzeni publicznych.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: teren znajduje się w oznaczonej na
rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej wybranych parametrów historycznego układu
urbanistycznego 1.KZ-C, w zasięgu której obowiązują przepisy § 7 ust. 2 i 3.
5. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od C.6.KPJ;
2) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 49. Dla terenu C.6.KPJ (ul. Odrzykooska) ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - ciąg pieszo-jezdny.
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2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) ustala się minimalną szerokośd w liniach rozgraniczających - 13,0 m oraz zgodnie z rysunkiem
planu;
2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 10%;
3) ustala się zagospodarowanie terenu w formie kompleksowo urządzonego ogólnodostępnego
ciągu komunikacyjnego, przy czym dopuszcza się niewydzielanie odrębnego chodnika dla
pieszych;
4) dopuszcza się wyposażenie w obiekty małej architektury, miejsca odpoczynku.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się nasadzenie,
zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na rysunku planu jako rejony
lokalizacji rzędów drzew, dla których:
1) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
siedliskowych;
2) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m;
3) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd;
4) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację;
5) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew
w innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: teren znajduje się w oznaczonej na
rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej wybranych parametrów historycznego układu
urbanistycznego 1.KZ-C, w zasięgu której obowiązują przepisy § 7 ust. 2 i 3.
5. Zasady obsługi komunikacyjnej: ustala się obsługę terenu od 10.2.KD-L.
§ 50. Dla terenu C.7.MW ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupełniające - usługi, realizowane w lokalach użytkowych zlokalizowanych w parterach lub
suterenach budynków o funkcji mieszkaniowej, w szczególności z zakresu: handlu,
gastronomii, kultury, administracji i biur lub niezwiązanej z całodobowym pobytem ludzi
ochrony zdrowia, przy czym:
a) nakazuje się ich realizację w wyznaczonych ciągach usługowych, zgodnie z ust. 3 pkt 1,
b) dopuszcza się ich realizację poza wyznaczonymi ciągami usługowymi;
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w formie budynków tworzących zwartą pierzeję od strony
ul. J. U. Niemcewicza, ul. Grójeckiej, ul. Słupeckiej i ul. Ponieckiej;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 3,0;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 1,0;
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4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 70%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 25°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 23,5 m, przy czym dla istniejących budynków
przy ul. Grójeckiej 34 i ul. Słupeckiej 2A - 25,0 m;
8) ustala się obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się kształtowanie zwartej pierzei, zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 450 m2 .
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) dla ciągów usługowych, wyznaczonych na rysunku, nakazuje się sytuowanie lokali użytkowych
dostępnych od strony przestrzeni publicznych;
2) ustala się zachowanie przejśd lub przejazdów bramowych, zgodnie z rysunkiem planu.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się realizację strefy
zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
1) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany;
2) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych;
3) ustala się nieprzekraczalny udział 50% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni na działce budowlanej;
4) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej architektury
oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji;
5) zakazuje się realizacji ogrodzeo wewnątrz strefy zieleni.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) dla obiektów zabytkowych chronionych ustaleniami planu, ujętych w gminnej
ewidencji zabytków:
a) nakazuje się zachowanie budynku,
b) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy budynku,
c) zakazuje się zmiany układu i proporcji otworów okiennych i drzwiowych, przy czym
dopuszcza się realizację okien połaciowych w dachu,
d) nakazuje się zachowanie pierwotnej kompozycji i wystroju elewacji: podziałów, wysięgu
gzymsów, faktury tynków lub rodzajów okładzin,
e) zakazuje się usuwania i upraszczania istniejącego detalu architektonicznego na elewacjach,
w tym balustrad balkonów i kształtu balkonów,
f) nakazuje się zachowanie pierwotnej geometrii dachu,
g) zakazuje się docieplania budynku mogącego spowodowad zmianę wyglądu elewacji,
zniszczenie jej wystroju, utratę zabytkowego charakteru i cech stylistycznych;
2) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny pl. G. Narutowicza – 1.KZ-RZ, dla
którego obowiązują przepisy odrębne;
3) teren znajduje się w oznaczonej na rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej
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wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego 1.KZ-C, w zasięgu której
obowiązują przepisy § 7 ust. 2 i 3.
6. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 18.KD-D;
2) dopuszcza się obsługę terenu od 8.1.KD-L, 10.2.KD-L;
3) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 51. Dla terenu C.8.MW ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupełniające - usługi, realizowane w lokalach użytkowych zlokalizowanych w parterach lub
suterenach budynków o funkcji mieszkaniowej, w szczególności z zakresu: handlu,
administracji i biur, gastronomii lub niezwiązanej z całodobowym pobytem ludzi ochrony
zdrowia, przy czym:
a) nakazuje się ich realizację w wyznaczonych ciągach usługowych, zgodnie z ust. 3 pkt 1,
b) dopuszcza się ich realizację poza wyznaczonymi ciągami usługowymi;
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w formie budynków tworzących zwartą pierzeję od strony
ul. Słupeckiej, ul. Kaliskiej i ul. Grójeckiej;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 4,0;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 1,0;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 70%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 45°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 22,0 m, przy czym dla istniejącego budynku przy
ul. Słupeckiej 7 - 23,0 m;
8) ustala się obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się kształtowanie zwartej pierzei, zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 800 m2 .
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) dla ciągów usługowych, wyznaczonych na rysunku, nakazuje się sytuowanie lokali użytkowych
dostępnych od strony przestrzeni publicznych;
2) ustala się zachowanie przejśd lub przejazdów bramowych, zgodnie z rysunkiem planu.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) dla obiektów zabytkowych chronionych ustaleniami planu, ujętych w gminnej
ewidencji zabytków:
a) nakazuje się zachowanie budynku,
b) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy budynku,
c) zakazuje się zmiany układu i proporcji otworów okiennych i drzwiowych, przy czym
dopuszcza się realizację okien połaciowych w dachu,
62
Numer wersji: 46; Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2022 13:25

d) nakazuje się zachowanie pierwotnej kompozycji i wystroju elewacji: podziałów, wysięgu
gzymsów, faktury tynków lub rodzajów okładzin,
e) zakazuje się usuwania i upraszczania istniejącego detalu architektonicznego na elewacjach,
w tym balustrad balkonów i kształtu balkonów,
f) nakazuje się zachowanie pierwotnej geometrii dachu,
g) zakazuje się docieplania budynku mogącego spowodowad zmianę wyglądu elewacji,
zniszczenie jej wystroju, utratę zabytkowego charakteru i cech stylistycznych;
2) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny pl. G. Narutowicza – 1.KZ-RZ, dla
którego obowiązują przepisy odrębne;
3) teren znajduje się w oznaczonej na rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej
wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego 1.KZ-C, w zasięgu której
obowiązują przepisy § 7 ust. 2 i 3.
5. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 10.2.KD-L;
2) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 52. Dla terenu C.9.U ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe - usługi z zakresu zabudowy zamieszkania zbiorowego - internat lub kultu
religijnego, kultury, oświaty;
2) uzupełniające - dopuszcza się usługi z zakresu gastronomii, opieki społecznej lub niezwiązanej
z całodobowym pobytem ludzi ochrony zdrowia.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w formie wolnostojącego budynku oraz budynku
tworzącego zwartą pierzeję od strony ul. Kaliskiej;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 0,6;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 0,2;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 20%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 45°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 20,0 m;
8) ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się kształtowanie zwartej pierzei, zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 5000 m2.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: ustala się zachowanie
i wkomponowanie w realizowane zagospodarowanie pomnika lub akcentu architektonicznego,
oznaczonego na rysunku planu.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się realizację strefy
zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
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1) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany;
2) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych;
3) ustala się nieprzekraczalny udział 50% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni na działce budowlanej;
4) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej architektury
oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji;
5) zakazuje się realizacji ogrodzeo wewnątrz strefy zieleni.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) dla budynków wpisanych do rejestru zabytków, wskazanych na rysunku planu, dla których
obowiązują przepisy odrębne, zakazuje się ich rozbudowy i nadbudowy;
2) wskazuje się na rysunku planu granice wpisu terenu posesji do rejestru zabytków, w zasięgu
których obowiązują przepisy odrębne oraz zakaz realizacji budynków gospodarczych
i garażowych;
3) wskazuje się na rysunku planu ogrodzenie wpisane do rejestru zabytków, dla którego
obowiązują przepisy odrębne;
4) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny pl. G. Narutowicza – 1.KZ-RZ, dla
którego obowiązują przepisy odrębne;
5) teren znajduje się w oznaczonej na rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej
wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego 1.KZ-C, w zasięgu której
obowiązują przepisy § 7 ust. 2 i 3.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy:
1) teren częściowo znajduje się w zasięgu korytarza linii metra, oznaczonego na rysunku planu,
dla którego obowiązują przepisy § 11 ust 1;
2) teren częściowo znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływao
dynamicznych podziemnych odcinków linii metra, wskazanym na rysunku planu, o którym
mowa w § 11 ust. 2.
7. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 13.2.KD-D;
2) dopuszcza się obsługę terenu od 11.KD-L;
3) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 53. Dla terenu C.10.UKR ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe - usługi kultu religijnego;
2) uzupełniające - dopuszcza się zabudowę zamieszkania zbiorowego - dom zakonny, dom
parafialny lub usługi z zakresu: handlu, gastronomii, kultury, oświaty, opieki społecznej,
administracji, biur lub niezwiązanej z całodobowym pobytem ludzi ochrony zdrowia.
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2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w formie wolnostojących budynków oraz tworzących
zwartą pierzeję od strony ul. Grójeckiej;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 1,0;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 0,2;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 30%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 2°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 18,0 m, przy czym:
a) dla dominanty wysokościowej – budynku zabytkowego kościoła pw. Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny parafii św. Jakuba Apostoła – maksymalną wysokośd
zabudowy dopuszcza się do 37,0 m, a dla wieży do 50,0 m,
b) dla zabudowy lokalizowanej w strefie ochrony widoku, oznaczonej na rysunku planu,
maksymalną wysokośd dopuszcza się do 4,0 m, a dla części budynku w zasięgu zwyżki
zabudowy, oznaczonej na rysunku planu, dopuszcza się maksymalną wysokośd zabudowy
do 7,0 m;
8) ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się kształtowanie zwartej pierzei, zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 5000 m2.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się dominantę wysokościową zgodnie z rysunkiem planu;
2) dopuszcza się lokalizowanie tymczasowych obiektów budowlanych o funkcji usług kultu
religijnego, kultury, wystawiennictwa, handlu i gastronomii – na okres nie dłuższy niż 180 dni;
3) w strefie ochrony widoku, oznaczonej na rysunku planu, zakazuje się:
a) nasadzeo zieleni wysokiej,
b) lokalizowania zabudowy wyższej niż określona w ust. 2 pkt 7 lit. b,
c) lokalizowania obiektów małej architektury wyższych niż 2,0 m,
d) lokalizowania tymczasowych obiektów budowalnych,
e) lokalizowania nadziemnych obiektów i urządzeo infrastruktury technicznej,
f) sytuowania tablic reklamowych i urządzeo reklamowych,
g) remontów i przebudowy istniejącej zabudowy zlokalizowanej poza liniami zabudowy;
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) dla budynków wpisanych do rejestru zabytków, wskazanych na rysunku planu, dla których
obowiązują przepisy odrębne, zakazuje się ich rozbudowy i nadbudowy;
2) dla obiektów zabytkowych chronionych ustaleniami planu, ujętych w gminnej
ewidencji zabytków:
a) nakazuje się zachowanie budynku,
b) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy budynku,
c) zakazuje się zmiany układu i proporcji otworów okiennych i drzwiowych, przy czym
dopuszcza się realizację okien połaciowych w dachu,
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d) nakazuje się zachowanie pierwotnej kompozycji i wystroju elewacji: podziałów, wysięgu
gzymsów, faktury tynków lub rodzajów okładzin,
e) zakazuje się usuwania i upraszczania istniejącego detalu architektonicznego na elewacjach,
w tym balustrad balkonów i kształtu balkonów,
f) nakazuje się zachowanie pierwotnej geometrii dachu,
g) zakazuje się docieplania budynku mogącego spowodowad zmianę wyglądu elewacji,
zniszczenie jej wystroju, utratę zabytkowego charakteru i cech stylistycznych;
3) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny pl. G. Narutowicza – 1.KZ-RZ, dla
którego obowiązują przepisy odrębne;
4) teren znajduje się w oznaczonej na rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej
wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego 1.KZ-C, w zasięgu której
obowiązują przepisy § 7 ust. 2 i 3.
5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy:
1) teren częściowo znajduje się w zasięgu korytarza linii metra, oznaczonego na rysunku planu,
dla którego obowiązują przepisy § 11 ust 1;
2) teren częściowo znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływao
dynamicznych podziemnych odcinków linii metra, wskazanym na rysunku planu, o którym
mowa w § 11 ust. 2.
6. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 11.KD-L;
2) dopuszcza się obsługę terenu od 5.2.KD-G;
3) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 54. Dla terenu C.11.MW ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupełniające - usługi, realizowane w lokalach użytkowych zlokalizowanych w parterach lub
suterenach budynków o funkcji mieszkaniowej, w szczególności z zakresu: handlu,
gastronomii, kultury, administracji i biur lub niezwiązanej z całodobowym pobytem ludzi
ochrony zdrowia, przy czym:
a) nakazuje się ich realizację w wyznaczonych ciągach usługowych, zgodnie z ust. 3 pkt 1,
b) dopuszcza się ich realizację poza wyznaczonymi ciągami usługowymi;
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w układzie kwartałowym;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 2,5;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 1,0;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 70%;
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6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 25°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 25,0 m, przy czym dla istniejącego budynku przy
ul. Barskiej 3 - 26,5 m;
8) ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się kształtowanie zwartej pierzei, zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 800 m2 .
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) dla ciągów usługowych, wyznaczonych na rysunku, nakazuje się sytuowanie lokali użytkowych
dostępnych od strony przestrzeni publicznych;
2) ustala się zachowanie przejśd lub przejazdów bramowych, zgodnie z rysunkiem planu.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) nakazuje się ochronę istniejącego szczególnie cennego drzewa, oznaczonego na rysunku
planu jako drzewa o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, poprzez:
a) obowiązek zachowania oraz uwzględnienia ich w docelowym zagospodarowaniu terenu,
b) zakaz utwardzania nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu drzewa, mogącego prowadzid
do pogorszenia stanu biologicznego drzewa,
c) zakaz wykonywania w zasięgu koron prac ziemnych mogących prowadzid do znacznego
uszkodzenia systemu korzeniowego, w szczególności z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu;
2) ustala się realizację strefy zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
a) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany,
b) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych,
c) ustala się nieprzekraczalny udział 50% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni na działce budowlanej,
d) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej
architektury oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji,
e) zakazuje się realizacji ogrodzeo wewnątrz strefy zieleni;
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) dla obiektów zabytkowych chronionych ustaleniami planu, ujętych w gminnej
ewidencji zabytków:
a) nakazuje się zachowanie budynku,
b) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy budynku,
c) zakazuje się zmiany układu i proporcji otworów okiennych i drzwiowych, przy czym
dopuszcza się realizację okien połaciowych w dachu,
d) nakazuje się zachowanie pierwotnej kompozycji i wystroju elewacji: podziałów, wysięgu
gzymsów, faktury tynków lub rodzajów okładzin,
e) zakazuje się usuwania i upraszczania istniejącego detalu architektonicznego na elewacjach,
w tym balustrad balkonów i kształtu balkonów,
f) nakazuje się zachowanie pierwotnej geometrii dachu,
g) zakazuje się docieplania budynku mogącego spowodowad zmianę wyglądu elewacji,
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zniszczenie jej wystroju, utratę zabytkowego charakteru i cech stylistycznych;
2) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny pl. G. Narutowicza – 1.KZ-RZ, dla
którego obowiązują przepisy odrębne;
3) teren znajduje się w oznaczonej na rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej
wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego 1.KZ-C, w zasięgu której
obowiązują przepisy § 7 ust. 2 i 3.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy:
1) teren częściowo znajduje się w zasięgu korytarza linii metra, oznaczonego na rysunku planu,
dla którego obowiązują przepisy § 11 ust 1;
2) teren częściowo znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływao
dynamicznych podziemnych odcinków linii metra, wskazanym na rysunku planu, o którym
mowa w § 11 ust. 2.
7. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 11.KD-L lub 13.3.KD-D;
2) dopuszcza się obsługę terenu od 5.2.KD-G;
3) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 55. Dla terenu D.1.MW ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupełniające - usługi, realizowane w lokalach użytkowych zlokalizowanych w parterach lub
suterenach budynków o funkcji mieszkaniowej, w szczególności z zakresu: handlu,
gastronomii, kultury, administracji i biur lub niezwiązanej z całodobowym pobytem ludzi
ochrony zdrowia, przy czym:
a) nakazuje się ich realizację w wyznaczonych ciągach usługowych, zgodnie z ust. 3 pkt 1,
b) dopuszcza się ich realizację poza wyznaczonymi ciągami usługowymi;
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w układzie kwartałowym;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 2,0;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 1,0;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 70%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 25°, przy
czym dla zabudowy w pierzei przy skrzyżowaniu 8.2.KD-L i 19.KD-D na działce nr ewid. 46/3
dopuszcza się nachylenie połaci do 45°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 23,5 m, przy czym:
a) dla istniejącego budynku przy ul. Grójeckiej 29 - 26,5 m,
b) dla istniejących budynków przy ul. Filtrowej 70 - 25,5 m;
68
Numer wersji: 46; Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2022 13:25

8) ustala się obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się kształtowanie zwartej pierzei, zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 4500 m2.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) dla ciągów usługowych, wyznaczonych na rysunku, nakazuje się sytuowanie lokali użytkowych
dostępnych od strony przestrzeni publicznych;
2) ustala się zachowanie przejśd lub przejazdów bramowych, zgodnie z rysunkiem planu;
3) ustala się zachowanie i wkomponowanie w realizowane zagospodarowanie pomnika lub
akcentu architektonicznego, oznaczonego na rysunku planu.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) nakazuje się ochronę istniejących szczególnie cennych drzew, oznaczonych na rysunku planu
jako drzewa o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, poprzez:
a) obowiązek zachowania oraz uwzględnienia ich w docelowym zagospodarowaniu terenu,
b) zakaz utwardzania nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu drzewa, mogącego prowadzid
do pogorszenia stanu biologicznego drzewa,
c) zakaz wykonywania w zasięgu koron prac ziemnych mogących prowadzid do znacznego
uszkodzenia systemu korzeniowego, w szczególności z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu;
2) ustala się realizację strefy zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
a) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany,
b) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych,
c) ustala się nieprzekraczalny udział 50% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni na działce budowlanej,
d) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej
architektury oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji,
e) zakazuje się realizacji ogrodzeo wewnątrz strefy zieleni;
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) dla budynków wpisanych do rejestru zabytków, wskazanych na rysunku planu, dla których
obowiązują przepisy odrębne, zakazuje się ich rozbudowy i nadbudowy;
2) wskazuje się na rysunku planu granice wpisu terenu posesji do rejestru zabytków, w zasięgu
których obowiązują przepisy odrębne oraz zakaz realizacji budynków gospodarczych
i garażowych;
3) dla obiektów zabytkowych chronionych ustaleniami planu, ujętych w gminnej
ewidencji zabytków:
a) nakazuje się zachowanie budynku,
b) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy budynku,
c) zakazuje się zmiany układu i proporcji otworów okiennych i drzwiowych, przy czym
dopuszcza się realizację okien połaciowych w dachu,
d) nakazuje się zachowanie pierwotnej kompozycji i wystroju elewacji: podziałów, wysięgu
gzymsów, faktury tynków lub rodzajów okładzin,
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e) zakazuje się usuwania i upraszczania istniejącego detalu architektonicznego na elewacjach,
w tym balustrad balkonów i kształtu balkonów,
f) nakazuje się zachowanie pierwotnej geometrii dachu,
g) zakazuje się docieplania budynku mogącego spowodowad zmianę wyglądu elewacji,
zniszczenie jej wystroju, utratę zabytkowego charakteru i cech stylistycznych;
4) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny pl. G. Narutowicza – 1.KZ-RZ, dla
którego obowiązują przepisy odrębne;
5) teren znajduje się w oznaczonej na rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej
wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego 1.KZ-C, w zasięgu której
obowiązują przepisy § 7 ust. 2 i 3.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy:
1) teren częściowo znajduje się w zasięgu korytarza linii metra, oznaczonego na rysunku planu,
dla którego obowiązują przepisy § 11 ust 1;
2) teren częściowo znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływao
dynamicznych podziemnych odcinków linii metra, wskazanym na rysunku planu, o którym
mowa w § 11 ust. 2.
7. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 8.2.KD-L lub 19.KD-D;
2) dopuszcza się obsługę terenu od 5.1.KD-G lub 6.KD-Z;
3) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 56. Dla terenu D.2.MW ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupełniające - usługi, realizowane w lokalach użytkowych zlokalizowanych w parterach lub
suterenach budynków o funkcji mieszkaniowej, w szczególności z zakresu: handlu,
gastronomii, kultury, administracji i biur lub niezwiązanej z całodobowym pobytem ludzi
ochrony zdrowia, przy czym:
a) nakazuje się ich realizację w wyznaczonych ciągach usługowych, zgodnie z ust. 3 pkt 1,
b) dopuszcza się ich realizację poza wyznaczonymi ciągami usługowymi;
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w układzie kwartałowym;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 3,0;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 2,0;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 70%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 20°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 23,0 m;
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8) ustala się obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się kształtowanie zwartej pierzei, zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 1500 m2.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) dla ciągów usługowych, wyznaczonych na rysunku, nakazuje się sytuowanie lokali użytkowych
dostępnych od strony przestrzeni publicznych;
2) ustala się zachowanie przejśd lub przejazdów bramowych, zgodnie z rysunkiem planu.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) ustala się nasadzenie, zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na
rysunku planu jako rejony lokalizacji rzędów drzew, dla których:
a) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
siedliskowych,
b) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m,
c) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd,
d) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację,
e) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew
w innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację;
2) ustala się realizację strefy zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
a) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany,
b) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych,
c) ustala się nieprzekraczalny udział 50% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni na działce budowlanej,
d) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej
architektury oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji,
e) zakazuje się realizacji ogrodzeo wewnątrz strefy zieleni;
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) dla obiektów zabytkowych chronionych ustaleniami planu, ujętych w gminnej
ewidencji zabytków:
a) nakazuje się zachowanie budynku,
b) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy budynku,
c) zakazuje się zmiany układu i proporcji otworów okiennych i drzwiowych, przy czym
dopuszcza się realizację okien połaciowych w dachu,
d) nakazuje się zachowanie pierwotnej kompozycji i wystroju elewacji: podziałów, wysięgu
gzymsów, faktury tynków lub rodzajów okładzin,
e) zakazuje się usuwania i upraszczania istniejącego detalu architektonicznego na elewacjach,
w tym balustrad balkonów i kształtu balkonów,
f) nakazuje się zachowanie pierwotnej geometrii dachu,
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g) zakazuje się docieplania budynku mogącego spowodowad zmianę wyglądu elewacji,
zniszczenie jej wystroju, utratę zabytkowego charakteru i cech stylistycznych;
2) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny pl. G. Narutowicza – 1.KZ-RZ, dla
którego obowiązują przepisy odrębne;
3) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny i zespół budowlany wraz z zielenią
– Kolonia Lubeckiego – 2.KZ-RZ, dla którego obowiązują przepisy odrębne.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy:
1) teren częściowo znajduje się w zasięgu korytarza linii metra, oznaczonego na rysunku planu,
dla którego obowiązują przepisy § 11 ust. 1;
2) teren częściowo znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływao
dynamicznych podziemnych odcinków linii metra, wskazanym na rysunku planu, o którym
mowa w § 11 ust. 2.
7. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 6.KD-Z;
2) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 57. Dla terenu D.3.MW ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupełniające - usługi, realizowane w lokalach użytkowych zlokalizowanych w parterach lub
suterenach budynków o funkcji mieszkaniowej, w szczególności z zakresu: handlu,
administracji i biur, gastronomii, kultury lub niezwiązanej z całodobowym pobytem ludzi
ochrony zdrowia, przy czym:
a) nakazuje się ich realizację w wyznaczonych ciągach usługowych, zgodnie z ust. 3 pkt 1,
b) dopuszcza się ich realizację poza wyznaczonymi ciągami usługowymi;
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w układzie kwartałowym;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 3,0;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 2,5;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 70%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 45°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 23,0 m;
8) ustala się obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się kształtowanie zwartej pierzei, zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 1500 m2.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
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1) dla ciągów usługowych, wyznaczonych na rysunku, nakazuje się sytuowanie lokali użytkowych
dostępnych od strony przestrzeni publicznych;
2) ustala się zachowanie przejśd lub przejazdów bramowych, zgodnie z rysunkiem planu.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się realizację strefy
zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
1) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany;
2) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych;
3) ustala się nieprzekraczalny udział 50% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni na działce budowlanej;
4) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej architektury
oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji;
5) zakazuje się realizacji ogrodzeo wewnątrz strefy zieleni.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) dla obiektów zabytkowych chronionych ustaleniami planu, ujętych w gminnej
ewidencji zabytków:
a) nakazuje się zachowanie budynku,
b) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy budynku,
c) zakazuje się zmiany układu i proporcji otworów okiennych i drzwiowych, przy czym
dopuszcza się realizację okien połaciowych w dachu,
d) nakazuje się zachowanie pierwotnej kompozycji i wystroju elewacji: podziałów, wysięgu
gzymsów, faktury tynków lub rodzajów okładzin,
e) zakazuje się usuwania i upraszczania istniejącego detalu architektonicznego na elewacjach,
w tym balustrad balkonów i kształtu balkonów,
f) nakazuje się zachowanie pierwotnej geometrii dachu,
g) zakazuje się docieplania budynku mogącego spowodowad zmianę wyglądu elewacji,
zniszczenie jej wystroju, utratę zabytkowego charakteru i cech stylistycznych;
2) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny pl. G. Narutowicza – 1.KZ-RZ, dla
którego obowiązują przepisy odrębne;
3) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny i zespół budowlany wraz z zielenią
– Kolonia Lubeckiego – 2.KZ-RZ, dla którego obowiązują przepisy odrębne.
6. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 21.2.KD-D lub od D.5.KPP poprzez ul. Akademicką;
2) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 58. Dla terenu D.4.MZ ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe - zabudowa zamieszkania zbiorowego – dom studencki, akademik;
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2) uzupełniające - usługi, realizowane w lokalach użytkowych zlokalizowanych w parterach lub
suterenach budynków, w szczególności z zakresu: handlu, gastronomii, kultury, administracji
i biur, sportu i rekreacji lub niezwiązanej z całodobowym pobytem ludzi ochrony zdrowia, przy
czym:
a) nakazuje się ich realizację w wyznaczonych ciągach usługowych, zgodnie z ust. 3 pkt 2,
b) dopuszcza się ich realizację poza wyznaczonymi ciągami usługowymi;
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w układzie kwartałowym;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 3,0;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 2,0;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 70%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 20°, przy
czym nie dotyczy to zabudowy w pierzejach wzdłuż 5.3.KD-G i 20.KD-D, dla której ustala się
dachy o kącie nachylenia połaci od 25° do 45°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 21,0 m, przy czym dla dominanty wysokościowej
– głównej bryły Domu Studenckiego „Akademik” przy ul. Akademickiej 5
i ul. M. Mochnackiego 10 – maksymalną wysokośd zabudowy dopuszcza się do 40,0 m;
8) ustala się obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się kształtowanie zwartej pierzei, zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 5000 m2.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się dominantę wysokościową zgodnie z rysunkiem planu;
2) dla ciągów usługowych, wyznaczonych na rysunku, nakazuje się sytuowanie lokali użytkowych
dostępnych od strony przestrzeni publicznych;
3) ustala się zachowanie przejśd lub przejazdów bramowych, zgodnie z rysunkiem planu.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się realizację strefy
zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
1) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany;
2) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych;
3) ustala się nieprzekraczalny udział 50% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni na działce budowlanej;
4) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej architektury
oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji;
5) zakazuje się realizacji ogrodzeo wewnątrz strefy zieleni.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) dla obiektów zabytkowych chronionych ustaleniami planu, ujętych w gminnej
ewidencji zabytków:
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a) nakazuje się zachowanie budynku,
b) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy budynku,
c) zakazuje się zmiany układu i proporcji otworów okiennych i drzwiowych, przy czym
dopuszcza się realizację okien połaciowych w dachu,
d) nakazuje się zachowanie pierwotnej kompozycji i wystroju elewacji: podziałów, wysięgu
gzymsów, faktury tynków lub rodzajów okładzin,
e) zakazuje się usuwania i upraszczania istniejącego detalu architektonicznego na elewacjach,
w tym balustrad balkonów i kształtu balkonów,
f) nakazuje się zachowanie pierwotnej geometrii dachu,
g) zakazuje się docieplania budynku mogącego spowodowad zmianę wyglądu elewacji,
zniszczenie jej wystroju, utratę zabytkowego charakteru i cech stylistycznych;
2) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny pl. G. Narutowicza – 1.KZ-RZ, dla
którego obowiązują przepisy odrębne;
3) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny i zespół budowlany wraz z zielenią
– Kolonia Lubeckiego – 2.KZ-RZ, dla którego obowiązują przepisy odrębne.
6. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 21.1.KD-D lub od D.5.KPP poprzez ul. Akademicką;
2) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 59. Dla terenu D.5.KPP ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - plac miejski.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się wspólną realizację przestrzeni stanowiącej kompozycyjną i funkcjonalną całośd
w zasięgu oznaczonym na rysunku planu, zgodnie z ust. 3 pkt 1;
2) nakazuje się przebudowę istniejącej stacji redukcyjno – pomiarowej gazu, wskazanej na
rysunku planu, na obiekt podziemny lub jej likwidację;
3) dopuszcza się realizację pętli tramwajowej, wkomponowanej w nawierzchnię placu;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 50%.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) w wyznaczonej na rysunku planu przestrzeni wymagającej szczególnej aranżacji, realizowanej
zgodnie z § 8 ust. 3:
a) nakazuje się stosowanie specjalnie zaaranżowanego wyposażenia wyznaczonej
przestrzeni, odróżniającego się od pozostałych przestrzeni publicznych stylistycznie
i kolorystycznie, tj. obiektów małej architektury, akcentów architektonicznych i pomników,
obiektów służących utrzymaniu porządku oraz obiektów i urządzeo rekreacyjnych lub
informacyjnych innych niż MSI,
b) nakazuje się stosowanie na posadzce materiałów o wysokim standardzie jakościowym,
stanowiących spójne opracowanie,
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c) nakazuje się realizację nawierzchni w kompozycjach i układach podkreślających osie
kompozycyjno-widokowe i kompozycyjne,
d) dopuszcza się lokalizowanie elementów wodnych takich jak np. fontanny, wodotryski,
zbiorniki wodne,
e) nakazuje się realizację ul. Akademickiej w formie jednoprzestrzennego powiązania pieszojezdnego,
f) dopuszcza się lokalizowanie, poza obiektami, o których mowa w lit. a, obiektów wyłącznie
takich jak: ogródki kawiarniane, wystawy plenerowe, okazjonalne targowiska;
2) ustala się zachowanie i wkomponowanie w realizowane zagospodarowanie pomnika lub
akcentu architektonicznego, oznaczonego na rysunku planu, o maksymalnej wysokości 6,0 m.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) ustala się nasadzenie, zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na
rysunku planu jako rejony lokalizacji rzędów drzew, dla których:
a) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
siedliskowych,
b) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m,
c) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd,
d) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację,
e) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew
w innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację;
2) ustala się realizację strefy zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
a) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany,
b) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych,
c) ustala się nieprzekraczalny udział 30% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni na działce budowlanej,
d) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej
architektury oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji,
e) zakazuje się realizacji ogrodzeo wewnątrz strefy zieleni;
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny pl. G. Narutowicza – 1.KZ-RZ, dla
którego obowiązują przepisy odrębne;
2) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny i zespół budowlany wraz z zielenią
– Kolonia Lubeckiego – 2.KZ-RZ, dla którego obowiązują przepisy odrębne;
3) teren znajduje się w oznaczonej na rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej
wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego 1.KZ-C, w zasięgu której
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obowiązują przepisy § 7 ust. 2 i 3.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy:
1) teren częściowo znajduje się w zasięgu korytarza linii metra, oznaczonego na rysunku planu,
dla którego obowiązują przepisy § 11 ust 1;
2) teren częściowo znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływao
dynamicznych podziemnych odcinków linii metra, wskazanym na rysunku planu, o którym
mowa w § 11 ust. 2.
7. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 6.KD-Z lub 20.KD-D;
2) dopuszcza się realizację miejsc do parkowania na potrzeby realizacji programu parkingowego
dla terenów D.6.U i D.7.U.
§ 60. Dla terenu D.6.U ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - usługi z zakresu: gastronomii, kultury, nauki, wystawiennictwa,
z zakresu obsługi transportu publicznego.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) ustala się kształtowanie zabudowy usługowej w formie budynków o lekkiej konstrukcji,
tworzących pierzeję placu miejskiego, dla których nakazuje się:
a) realizację przeszkleo stanowiących co najmniej 70% powierzchni ścian zewnętrznych,
b) realizację ogólnodostępnych przejśd w rejonach oznaczonych na rysunku planu symbolem
przejścia lub przejazdu bramowego;
2) dopuszcza się lokalizowanie wejśd i wyjśd z metra w rejonie wskazanym na rysunku planu,
w tym w formie wbudowanej w budynki usługowe;
3) ustala się realizację pergoli w formie konstrukcji łączącej budynki usługowe, zgodnie
z rysunkiem planu;
4) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 1,2;
5) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 0,001;
6) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 20%;
7) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 80%;
8) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 12° w formie
stropodachów z zielenią urządzoną na co najmniej 50% ich powierzchni;
9) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 5,0 m;
10) ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
11) ustala się wspólną realizację przestrzeni stanowiącej kompozycyjną i funkcjonalną całośd
w zasięgu oznaczonym na rysunku planu, zgodnie z ust. 3.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: w wyznaczonej na rysunku planu
przestrzeni wymagającej szczególnej aranżacji, realizowanej zgodnie z § 8 ust. 3:
1) nakazuje się stosowanie specjalnie zaaranżowanego wyposażenia wyznaczonej przestrzeni,
odróżniającego się od pozostałych przestrzeni publicznych stylistycznie i kolorystycznie,
tj. obiektów małej architektury, obiektów służących utrzymaniu porządku oraz obiektów
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i urządzeo rekreacyjnych lub informacyjnych innych niż MSI;
2) nakazuje się realizację nawierzchni w kompozycjach i układach podkreślających
oś kompozycyjną;
3) nakazuje się stosowanie na posadzce materiałów o wysokim standardzie jakościowym,
stanowiących spójne opracowanie.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny pl. G. Narutowicza – 1.KZ-RZ,
dla którego obowiązują przepisy odrębne;
2) teren znajduje się w oznaczonej na rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej
wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego 1.KZ-C, w zasięgu której
obowiązują przepisy § 7 ust. 2 i 3.
5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu
w tym zakaz zabudowy - teren częściowo znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych
eksploatacyjnych oddziaływao dynamicznych podziemnych odcinków linii metra, wskazanym na
rysunku planu, o którym mowa w § 11 ust. 2.
6. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu poprzez teren placu miejskiego D.5.KPP od 6.KD-Z lub 20.KD-D;
2) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5, przy czym dopuszcza się realizację
miejsc do parkowania na terenie D.5.KPP.
7. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu przez okres do 20 lat
od wejścia w życie planu, na potrzeby realizacji strefy zieleni, dla której określa się:
1) utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych krzewów,
ale z dopuszczeniem ich wymiany;
2) realizację nowych nasadzeo krzewów na powierzchniach biologicznie czynnych jeszcze
docelowo niezagospodarowanych;
3) nieprzekraczalny udział 30% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do powierzchni terenu,
przy czym nakazuje się realizację nawierzchni w kompozycjach i układach podkreślających
oś kompozycyjną;
4) stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej architektury oraz
urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji, spójnych pod względem estetycznym
i materiałowym z wyposażeniem strefy zieleni w terenie D.5.KPP.
§ 61. Dla terenu D.7.U ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - usługi z zakresu: gastronomii, kultury, nauki, wystawiennictwa lub
z zakresu obsługi transportu publicznego.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) ustala się kształtowanie zabudowy usługowej w formie budynków o lekkiej konstrukcji,
tworzących pierzeję placu miejskiego, dla których nakazuje się:
a) realizację przeszkleo stanowiących co najmniej 70% powierzchni ścian zewnętrznych,
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b) realizację ogólnodostępnych przejśd w rejonach oznaczonych na rysunku planu symbolem
przejścia lub przejazdu bramowego;
2) dopuszcza się lokalizowanie wejśd i wyjśd z metra w rejonie wskazanym na rysunku planu,
w tym w formie wbudowanej w budynki usługowe;
3) ustala się realizację pergoli w formie konstrukcji łączącej budynki usługowe, zgodnie
z rysunkiem planu;
4) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 1,2;
5) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 0,001;
6) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 20%;
7) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 80%;
8) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 12°
w formie stropodachów z zielenią urządzoną na co najmniej 50% ich powierzchni;
9) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 5,0 m;
10) ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
11) ustala się wspólną realizację przestrzeni stanowiącej kompozycyjną i funkcjonalną całośd
w zasięgu oznaczonym na rysunku planu, zgodnie z ust. 3.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: w wyznaczonej na rysunku planu
przestrzeni wymagającej szczególnej aranżacji, realizowanej zgodnie z § 8 ust. 3:
1) nakazuje się stosowanie specjalnie zaaranżowanego wyposażenia wyznaczonej przestrzeni,
odróżniającego się od pozostałych przestrzeni publicznych stylistycznie i kolorystycznie,
tj. obiektów małej architektury, obiektów służących utrzymaniu porządku oraz obiektów
i urządzeo rekreacyjnych lub informacyjnych innych niż MSI;
2) nakazuje się realizację nawierzchni w kompozycjach i układach podkreślających oś
kompozycyjno-widokową;
3) nakazuje się stosowanie na posadzce materiałów o wysokim standardzie jakościowym,
stanowiących spójne opracowanie.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny pl. G. Narutowicza – 1.KZ-RZ, dla
którego obowiązują przepisy odrębne;
2) teren znajduje się w oznaczonej na rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej
wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego 1.KZ-C, w zasięgu której
obowiązują przepisy § 7 ust. 2 i 3.
5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy:
1) teren częściowo znajduje się w zasięgu korytarza linii metra, oznaczonego na rysunku planu,
dla którego obowiązują przepisy § 11 ust. 1;
2) teren znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływao
dynamicznych podziemnych odcinków linii metra, wskazanym na rysunku planu, o którym
mowa w § 11 ust. 2.
6. Zasady obsługi komunikacyjnej:
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1) ustala się obsługę terenu poprzez teren placu miejskiego D.5.KPP od 6.KD-Z lub 20.KD-D;
2) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5, przy czym dopuszcza się realizację
miejsc do parkowania na terenie D.5.KPP.
7. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu przez okres do 20 lat
od wejścia w życie planu, na potrzeby realizacji strefy zieleni, dla której określa się:
1) utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych krzewów,
ale z dopuszczeniem ich wymiany;
2) realizację nowych nasadzeo krzewów na powierzchniach biologicznie czynnych jeszcze
docelowo niezagospodarowanych;
3) nieprzekraczalny udział 30% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do powierzchni terenu,
przy czym nakazuje się realizację nawierzchni w kompozycjach i układach podkreślających oś
kompozycyjno-widokową;
4) stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej architektury oraz
urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji, spójnych pod względem estetycznym i
materiałowym z wyposażeniem strefy zieleni w terenie D.5.KPP.
§ 62. Dla terenu D.8.KP ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - ciąg pieszy.
2. Zasady zagospodarowania terenu:
1) ustala się minimalną szerokośd w liniach rozgraniczających - 15,0 m oraz zgodnie
z rysunkiem planu;
2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
3) ustala się zagospodarowanie terenu w formie kompleksowo urządzonego ogólnodostępnego
ciągu pieszego;
4) dopuszcza się wyposażenie w obiekty małej architektury, miejsca odpoczynku.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: ustala się przestrzeo wymagającą
szczególnej aranżacji, zgodnie z rysunkiem planu dla której:
1) nakazuje się stosowanie specjalnie zaaranżowanego wyposażenia wyznaczonej przestrzeni,
odróżniającego się od pozostałych przestrzeni publicznych stylistycznie i kolorystycznie,
tj. obiektów małej architektury, obiektów służących utrzymaniu porządku oraz obiektów
i urządzeo rekreacyjnych lub informacyjnych innych niż MSI;
2) nakazuje się realizację nawierzchni w kompozycjach i układach podkreślających oś
kompozycyjno-widokową;
3) nakazuje się stosowanie na posadzce materiałów o wysokim standardzie jakościowym,
stanowiących spójne opracowanie;
4) zakazuje się realizacji ogrodzeo.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się nasadzenie,
zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na rysunku planu jako rejony
lokalizacji rzędów drzew, dla których:
1) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
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siedliskowych;
2) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m;
3) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu;
4) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację;
5) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew
w innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny pl. G. Narutowicza – 1.KZ-RZ,
dla którego obowiązują przepisy odrębne;
2) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny i zespół budowlany wraz z zielenią
– Kolonia Lubeckiego – 2.KZ-RZ, dla którego obowiązują przepisy odrębne.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy - teren częściowo znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych
eksploatacyjnych oddziaływao dynamicznych podziemnych odcinków linii metra, wskazanym na
rysunku planu, o którym mowa w § 11 ust. 2.
7. Zasady obsługi komunikacyjnej: ustala się obsługę terenu od 21.2.KD-D.
§ 63. Dla terenu E.1.MW/U ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usługi, w szczególności
z zakresu: handlu, gastronomii, kultury, administracji i biur, potrzeb bezpieczeostwa paostwa lub
niezwiązanej z całodobowym pobytem ludzi ochrony zdrowia.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w układzie kwartałowym;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 2,0;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 1,0;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 70%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 20°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 20,0 m;
8) ustala się obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się kształtowanie zwartej pierzei, zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 5000 m2.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) dla ciągów usługowych, wyznaczonych na rysunku, nakazuje się sytuowanie w parterach lub
suterenach budynków lokali użytkowych dostępnych od strony przestrzeni publicznych;
2) ustala się zachowanie przejśd lub przejazdów bramowych, zgodnie z rysunkiem planu;
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3) ustala się zachowanie i wkomponowanie w realizowane zagospodarowanie pomnika lub
akcentu architektonicznego, oznaczonego na rysunku planu.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się realizację strefy
zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
1) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany;
2) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych;
3) ustala się nieprzekraczalny udział 50% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni na działce budowlanej;
4) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej architektury
oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji;
5) zakazuje się realizacji ogrodzeo wewnątrz strefy zieleni.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) dla budynków wpisanych do rejestru zabytków, wskazanych na rysunku planu, dla których
obowiązują przepisy odrębne, zakazuje się ich rozbudowy i nadbudowy;
2) wskazuje się na rysunku planu granice wpisu terenu posesji do rejestru zabytków, w zasięgu
których obowiązują przepisy odrębne oraz zakaz realizacji budynków gospodarczych
i garażowych;
3) dla obiektów zabytkowych chronionych ustaleniami planu, ujętych w gminnej
ewidencji zabytków:
a) nakazuje się zachowanie budynku,
b) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy budynku,
c) zakazuje się zmiany układu i proporcji otworów okiennych i drzwiowych, przy czym
dopuszcza się realizację okien połaciowych w dachu,
d) nakazuje się zachowanie pierwotnej kompozycji i wystroju elewacji: podziałów, wysięgu
gzymsów, faktury tynków lub rodzajów okładzin,
e) zakazuje się usuwania i upraszczania istniejącego detalu architektonicznego na elewacjach,
w tym balustrad balkonów i kształtu balkonów,
f) nakazuje się zachowanie pierwotnej geometrii dachu,
g) zakazuje się docieplania budynku mogącego spowodowad zmianę wyglądu elewacji,
zniszczenie jej wystroju, utratę zabytkowego charakteru i cech stylistycznych;
4) teren znajduje się w oznaczonej na rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej
wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego 1.KZ-C, w zasięgu której
obowiązują przepisy § 7 ust. 2 i 3.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy:
1) teren częściowo znajduje się w zasięgu korytarza linii metra, oznaczonego na rysunku planu,
dla którego obowiązują przepisy § 11 ust 1;
2) teren częściowo znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływao
dynamicznych podziemnych odcinków linii metra, wskazanym na rysunku planu, o którym
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mowa w § 11 ust. 2.
7. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 6.KD-Z lub 8.2.KD-L;
2) dopuszcza się obsługę od 2.KD-GP;
3) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 64. Dla terenu E.2.MW ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupełniające - dopuszcza się usługi, realizowane w lokalach użytkowych zlokalizowanych
w parterach lub suterenach budynków o funkcji mieszkaniowej, w szczególności z zakresu:
handlu, administracji i biur, gastronomii lub niezwiązanej z całodobowym pobytem ludzi
ochrony zdrowia.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w formie budynków tworzących zwartą pierzeję od strony
ul. Filtrowej;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 3,0;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 2,5;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 70%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 20°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 20,0 m;
8) ustala się obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się kształtowanie zwartej pierzei, zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 450 m2 .
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się realizację strefy
zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
1) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany;
2) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych;
3) ustala się nieprzekraczalny udział 50% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni na działce budowlanej;
4) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej architektury
oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji;
5) zakazuje się realizacji ogrodzeo wewnątrz strefy zieleni.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) dla obiektów zabytkowych chronionych ustaleniami planu, ujętych w gminnej
ewidencji zabytków:
a) nakazuje się zachowanie budynku,
83
Numer wersji: 46; Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2022 13:25

b) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy budynku,
c) zakazuje się zmiany układu i proporcji otworów okiennych i drzwiowych, przy czym
dopuszcza się realizację okien połaciowych w dachu,
d) nakazuje się zachowanie pierwotnej kompozycji i wystroju elewacji: podziałów, wysięgu
gzymsów, faktury tynków lub rodzajów okładzin,
e) zakazuje się usuwania i upraszczania istniejącego detalu architektonicznego na elewacjach,
w tym balustrad balkonów i kształtu balkonów,
f) nakazuje się zachowanie pierwotnej geometrii dachu,
g) zakazuje się docieplania budynku mogącego spowodowad zmianę wyglądu elewacji,
zniszczenie jej wystroju, utratę zabytkowego charakteru i cech stylistycznych;
2) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny i zespół budowlany wraz z zielenią
– Kolonia Lubeckiego – 2.KZ-RZ, dla którego obowiązują przepisy odrębne.
5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy:
1) teren częściowo znajduje się w zasięgu korytarza linii metra, oznaczonego na rysunku planu,
dla którego obowiązują przepisy § 11 ust 1;
2) teren znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływao
dynamicznych podziemnych odcinków linii metra, wskazanym na rysunku planu, o którym
mowa w § 11 ust. 2.
6. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 21.2.KD-D lub 22.2.KD-D;
2) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 65. Dla terenu E.3.MW ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupełniające - dopuszcza się usługi, realizowane w lokalach użytkowych zlokalizowanych
w parterach lub suterenach budynków o funkcji mieszkaniowej, w szczególności z zakresu:
handlu, administracji i biur, gastronomii lub niezwiązanej z całodobowym pobytem ludzi
ochrony zdrowia.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 1,5;
2) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 1,0;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 30%;
4) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 50%;
5) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 25° do 45°;
6) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 17,5 m;
7) ustala się obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
8) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 450 m2.
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3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) nakazuje się ochronę istniejących szczególnie cennych drzew, oznaczonych na rysunku planu
jako drzewa o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, poprzez:
a) obowiązek zachowania oraz uwzględnienia ich w docelowym zagospodarowaniu terenu,
b) zakaz utwardzania nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu drzewa, mogącego prowadzid
do pogorszenia stanu biologicznego drzewa,
c) zakaz wykonywania w zasięgu koron prac ziemnych mogących prowadzid do znacznego
uszkodzenia systemu korzeniowego, w szczególności z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu;
2) ustala się realizację strefy zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
a) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany,
b) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych,
c) ustala się nieprzekraczalny udział 50% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni na działce budowlanej,
d) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej
architektury oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji,
e) zakazuje się realizacji ogrodzeo wewnątrz strefy zieleni;
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) dla obiektów zabytkowych chronionych ustaleniami planu, ujętych w gminnej
ewidencji zabytków:
a) nakazuje się zachowanie budynku,
b) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy budynku,
c) zakazuje się zmiany układu i proporcji otworów okiennych i drzwiowych, przy czym
dopuszcza się realizację okien połaciowych w dachu,
d) nakazuje się zachowanie pierwotnej kompozycji i wystroju elewacji: podziałów, wysięgu
gzymsów, faktury tynków lub rodzajów okładzin,
e) zakazuje się usuwania i upraszczania istniejącego detalu architektonicznego na elewacjach,
w tym balustrad balkonów i kształtu balkonów,
f) nakazuje się zachowanie pierwotnej geometrii dachu,
g) zakazuje się docieplania budynku mogącego spowodowad zmianę wyglądu elewacji,
zniszczenie jej wystroju, utratę zabytkowego charakteru i cech stylistycznych;
2) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny i zespół budowlany wraz z zielenią
– Kolonia Lubeckiego – 2.KZ-RZ, dla którego obowiązują przepisy odrębne.
5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy - teren częściowo znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych
eksploatacyjnych oddziaływao dynamicznych podziemnych odcinków linii metra, wskazanym na
rysunku planu, o którym mowa w § 11 ust. 2.
6. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 21.2.KD-D lub 22.2.KD-D;
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2) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 66. Dla terenu E.4.MW ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupełniające - dopuszcza się usługi, realizowane w lokalach użytkowych zlokalizowanych
w parterach lub suterenach budynków o funkcji mieszkaniowej, w szczególności z zakresu:
handlu, administracji i biur, gastronomii lub niezwiązanej z całodobowym pobytem ludzi
ochrony zdrowia.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w formie budynków tworzących zwartą pierzeję od strony
ul. Uniwersyteckiej;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 3,0;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 2,5;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 70%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 20°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 20,5 m;
8) ustala się obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się kształtowanie zwartej pierzei, zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 450 m2 .
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się realizację strefy
zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
1) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany;
2) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych;
3) ustala się nieprzekraczalny udział 50% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni na działce budowlanej;
4) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej architektury
oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji;
5) zakazuje się realizacji ogrodzeo wewnątrz strefy zieleni.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) dla obiektów zabytkowych chronionych ustaleniami planu, ujętych w gminnej
ewidencji zabytków:
a) nakazuje się zachowanie budynku,
b) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy budynku,
c) zakazuje się zmiany układu i proporcji otworów okiennych i drzwiowych, przy czym
dopuszcza się realizację okien połaciowych w dachu,
d) nakazuje się zachowanie pierwotnej kompozycji i wystroju elewacji: podziałów, wysięgu
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gzymsów, faktury tynków lub rodzajów okładzin,
e) zakazuje się usuwania i upraszczania istniejącego detalu architektonicznego na elewacjach,
w tym balustrad balkonów i kształtu balkonów,
f) nakazuje się zachowanie pierwotnej geometrii dachu,
g) zakazuje się docieplania budynku mogącego spowodowad zmianę wyglądu elewacji,
zniszczenie jej wystroju, utratę zabytkowego charakteru i cech stylistycznych;
2) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny i zespół budowlany wraz z zielenią –
Kolonia Lubeckiego – 2.KZ-RZ, dla którego obowiązują przepisy odrębne.
5. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 21.2.KD-D lub 22.2.KD-D;
2) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 67. Dla terenu E.5.MW ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupełniające - dopuszcza się usługi, realizowane w lokalach użytkowych zlokalizowanych
w parterach lub suterenach budynków o funkcji mieszkaniowej, w szczególności z zakresu:
handlu, administracji i biur, gastronomii lub niezwiązanej z całodobowym pobytem ludzi
ochrony zdrowia.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w formie budynków tworzących zwartą pierzeję od strony
ul. J. Mianowskiego, ul. Filtrowej i ul. Raszyoskiej;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 3,0;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 2,5;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 70%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 25° do 45°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 21,0 m;
8) ustala się obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się kształtowanie zwartej pierzei, zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 1000 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się realizację strefy
zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
1) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany;
2) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych;
3) ustala się nieprzekraczalny udział 50% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni na działce budowlanej;
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4) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej architektury
oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji;
5) zakazuje się realizacji ogrodzeo wewnątrz strefy zieleni.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) dla obiektów zabytkowych chronionych ustaleniami planu, ujętych w gminnej
ewidencji zabytków:
a) nakazuje się zachowanie budynku,
b) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy budynku,
c) zakazuje się zmiany układu i proporcji otworów okiennych i drzwiowych, przy czym
dopuszcza się realizację okien połaciowych w dachu,
d) nakazuje się zachowanie pierwotnej kompozycji i wystroju elewacji: podziałów, wysięgu
gzymsów, faktury tynków lub rodzajów okładzin,
e) nakazuje się stosowanie pierwotnej kolorystyki elewacji,
f) zakazuje się usuwania i upraszczania istniejącego detalu architektonicznego na elewacjach,
w tym balustrad balkonów i kształtu balkonów,
g) nakazuje się zachowanie pierwotnej geometrii dachu,
h) zakazuje się docieplania budynku mogącego spowodowad zmianę wyglądu elewacji,
zniszczenie jej wystroju, utratę zabytkowego charakteru i cech stylistycznych;
2) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny i zespół budowlany wraz z zielenią
– Kolonia Lubeckiego – 2.KZ-RZ, dla którego obowiązują przepisy odrębne.
5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy:
1) teren częściowo znajduje się w zasięgu korytarza linii metra, oznaczonego na rysunku planu,
dla którego obowiązują przepisy § 11 ust 1;
2) teren częściowo znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływao
dynamicznych podziemnych odcinków linii metra, wskazanym na rysunku planu, o którym
mowa w § 11 ust. 2.
6. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 23.KD-D;
2) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 68. Dla terenu E.6.MN ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w formie budynków wolnostojących;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 1,0;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 0,5;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 50%;
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6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 25° do 45°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 15,0 m;
8) ustala się obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 450 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się realizację strefy
zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
1) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany;
2) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych;
3) ustala się nieprzekraczalny udział 50% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni na działce budowlanej;
4) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej architektury
oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji;
5) zakazuje się realizacji ogrodzeo wewnątrz strefy zieleni.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) dla budynków wpisanych do rejestru zabytków, wskazanych na rysunku planu, dla których
obowiązują przepisy odrębne, zakazuje się ich rozbudowy i nadbudowy;
2) wskazuje się na rysunku planu granice wpisu działki do rejestru zabytków, w zasięgu których
obowiązują przepisy odrębne oraz zakaz realizacji budynków gospodarczych i garażowych;
3) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny i zespół budowlany wraz z zielenią
– Kolonia Lubeckiego – 2.KZ-RZ, dla którego obowiązują przepisy odrębne.
5. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 22.KD-D lub 23.KD-D;
2) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 69. Dla terenu E.7.MW ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupełniające - dopuszcza się usługi, realizowane w lokalach użytkowych zlokalizowanych
w parterach lub suterenach budynków o funkcji mieszkaniowej, w szczególności z zakresu:
handlu, administracji i biur, gastronomii lub niezwiązanej z całodobowym pobytem ludzi
ochrony zdrowia.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 1,5;
2) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 1,0;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
4) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 70%;
5) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 25° do 45°;
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6) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 16,0 m;
7) ustala się obowiązujące linie, zgodnie z rysunkiem planu;
8) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 450 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) nakazuje się ochronę istniejących szczególnie cennych drzew, oznaczonych na rysunku planu
jako drzewa o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, poprzez:
a) obowiązek zachowania oraz uwzględnienia ich w docelowym zagospodarowaniu terenu,
b) zakaz utwardzania nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu drzewa, mogącego prowadzid
do pogorszenia stanu biologicznego drzewa,
c) zakaz wykonywania w zasięgu koron prac ziemnych mogących prowadzid do znacznego
uszkodzenia systemu korzeniowego, w szczególności z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu;
2) ustala się realizację strefy zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
a) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany,
b) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych,
c) ustala się nieprzekraczalny udział 50% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni na działce budowlanej,
d) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej
architektury oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji,
e) zakazuje się realizacji ogrodzeo wewnątrz strefy zieleni;
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) dla obiektów zabytkowych chronionych ustaleniami planu, ujętych w gminnej
ewidencji zabytków:
a) nakazuje się zachowanie budynku,
b) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy budynku,
c) zakazuje się zmiany układu i proporcji otworów okiennych i drzwiowych, przy czym
dopuszcza się realizację okien połaciowych w dachu,
d) nakazuje się zachowanie pierwotnej kompozycji i wystroju elewacji: podziałów, wysięgu
gzymsów, faktury tynków lub rodzajów okładzin,
e) zakazuje się usuwania i upraszczania istniejącego detalu architektonicznego na elewacjach,
w tym balustrad balkonów i kształtu balkonów,
f) nakazuje się zachowanie pierwotnej geometrii dachu,
g) zakazuje się docieplania budynku mogącego spowodowad zmianę wyglądu elewacji,
zniszczenie jej wystroju, utratę zabytkowego charakteru i cech stylistycznych;
2) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny i zespół budowlany wraz z zielenią
– Kolonia Lubeckiego – 2.KZ-RZ, dla którego obowiązują przepisy odrębne.
5. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 3.1.KD-GP lub 22.2.KD-D;
2) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
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§ 70. Dla terenu E.8.MN ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w formie budynków wolnostojących;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 1,0;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 0,5;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 50%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 25° do 45°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 14,0 m;
8) ustala się obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 600 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się realizację strefy
zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
1) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany;
2) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych;
3) ustala się nieprzekraczalny udział 50% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni na działce budowlanej;
4) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej architektury
oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji;
5) zakazuje się realizacji ogrodzeo wewnątrz strefy zieleni.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) dla obiektów zabytkowych chronionych ustaleniami planu, ujętych w gminnej
ewidencji zabytków:
a) nakazuje się zachowanie budynku,
b) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy budynku,
c) zakazuje się zmiany układu i proporcji otworów okiennych i drzwiowych, przy czym
dopuszcza się realizację okien połaciowych w dachu,
d) nakazuje się zachowanie pierwotnej kompozycji i wystroju elewacji: podziałów, wysięgu
gzymsów, faktury tynków lub rodzajów okładzin,
e) nakazuje się stosowanie pierwotnej kolorystyki elewacji,
f) zakazuje się usuwania i upraszczania istniejącego detalu architektonicznego na elewacjach,
w tym balustrad balkonów i kształtu balkonów,
g) nakazuje się zachowanie pierwotnej geometrii dachu,
h) zakazuje się docieplania budynku mogącego spowodowad zmianę wyglądu elewacji,
zniszczenie jej wystroju, utratę zabytkowego charakteru i cech stylistycznych;
2) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
91
Numer wersji: 46; Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2022 13:25

wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny i zespół budowlany wraz z zielenią
– Kolonia Lubeckiego – 2.KZ-RZ, dla którego obowiązują przepisy odrębne.
5. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 3.1.KD-GP lub 22.2.KD-D;
2) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 71. Dla terenu E.9.KP ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - ciąg pieszy.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) ustala się minimalną szerokośd w liniach rozgraniczających - 3,0 m, zgodnie
z rysunkiem planu;
2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 10%;
3) ustala się zagospodarowanie terenu w formie kompleksowo urządzonego ogólnodostępnego
ciągu pieszego.
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: teren znajduje się w zasięgu
wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków jako
układ urbanistyczny i zespół budowlany wraz z zielenią – Kolonia Lubeckiego – 2.KZ-RZ, dla którego
obowiązują przepisy odrębne.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej: ustala się obsługę terenu od 22.2.KD-D.
§ 72. Dla terenu E.10.MW ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupełniające - dopuszcza się usługi, realizowane w lokalach użytkowych zlokalizowanych
w parterach lub suterenach budynków o funkcji mieszkaniowej, w szczególności z zakresu:
handlu, administracji i biur, gastronomii lub niezwiązanej z całodobowym pobytem ludzi
ochrony zdrowia.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w układzie kwartałowym;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 3,0;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 2,0;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 70%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 25° do 45°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 22,5 m;
8) ustala się obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się kształtowanie zwartej pierzei, zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 1500 m2.
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3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: ustala się zachowanie przejśd lub
przejazdów bramowych, zgodnie z rysunkiem planu.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) nakazuje się ochronę istniejących szczególnie cennych drzew, oznaczonych na rysunku planu
jako drzewa o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, poprzez:
a) obowiązek zachowania oraz uwzględnienia ich w docelowym zagospodarowaniu terenu,
b) zakaz utwardzania nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu drzewa, mogącego prowadzid
do pogorszenia stanu biologicznego drzewa,
c) zakaz wykonywania w zasięgu koron prac ziemnych mogących prowadzid do znacznego
uszkodzenia systemu korzeniowego, w szczególności z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu;
2) ustala się realizację strefy zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
a) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany,
b) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych,
c) ustala się nieprzekraczalny udział 40% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni na działce budowlanej,
d) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej
architektury oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji,
e) zakazuje się realizacji ogrodzeo wewnątrz strefy zieleni;
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) dla obiektów zabytkowych chronionych ustaleniami planu, ujętych w gminnej
ewidencji zabytków:
a) nakazuje się zachowanie budynku,
b) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy budynku,
c) zakazuje się zmiany układu i proporcji otworów okiennych i drzwiowych, przy czym
dopuszcza się realizację okien połaciowych w dachu,
d) nakazuje się zachowanie pierwotnej kompozycji i wystroju elewacji: podziałów, wysięgu
gzymsów, faktury tynków lub rodzajów okładzin,
e) nakazuje się stosowanie pierwotnej kolorystyki elewacji,
f) zakazuje się usuwania i upraszczania istniejącego detalu architektonicznego na elewacjach,
w tym balustrad balkonów i kształtu balkonów,
g) nakazuje się zachowanie pierwotnej geometrii dachu,
h) zakazuje się docieplania budynku mogącego spowodowad zmianę wyglądu elewacji,
zniszczenie jej wystroju, utratę zabytkowego charakteru i cech stylistycznych;
2) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny i zespół budowlany wraz z zielenią
– Kolonia Lubeckiego – 2.KZ-RZ, dla którego obowiązują przepisy odrębne.
6. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 20.KD-D lub 22.2.KD-D;
2) dopuszcza się obsługę terenu od 3.1.KD-GP;
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3) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 73. Dla terenu E.11.MW ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupełniające - dopuszcza się usługi, realizowane w lokalach użytkowych zlokalizowanych
w parterach lub suterenach budynków o funkcji mieszkaniowej, w szczególności z zakresu:
handlu, administracji i biur, gastronomii lub niezwiązanej z całodobowym pobytem ludzi
ochrony zdrowia.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w układzie kwartałowym;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 3,0;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 2,0;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 70%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 45°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 22,0 m, przy czym dla istniejącego budynku przy
ul. Mochnackiego 17 - 27,0 m;
8) ustala się obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się kształtowanie zwartej pierzei, zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 1200 m2.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: ustala się zachowanie przejśd lub
przejazdów bramowych, zgodnie z rysunkiem planu.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się realizację strefy
zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
1) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany;
2) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych;
3) ustala się nieprzekraczalny udział 50% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni na działce budowlanej;
4) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej architektury
oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji;
5) zakazuje się realizacji ogrodzeo wewnątrz strefy zieleni.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) dla obiektów zabytkowych chronionych ustaleniami planu, ujętych w gminnej
ewidencji zabytków:
a) nakazuje się zachowanie budynku,
b) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy budynku,
c) zakazuje się zmiany układu i proporcji otworów okiennych i drzwiowych, przy czym
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dopuszcza się realizację okien połaciowych w dachu,
d) nakazuje się zachowanie pierwotnej kompozycji i wystroju elewacji: podziałów, wysięgu
gzymsów, faktury tynków lub rodzajów okładzin,
e) zakazuje się usuwania i upraszczania istniejącego detalu architektonicznego na elewacjach,
w tym balustrad balkonów i kształtu balkonów,
f) nakazuje się zachowanie pierwotnej geometrii dachu,
g) zakazuje się docieplania budynku mogącego spowodowad zmianę wyglądu elewacji,
zniszczenie jej wystroju, utratę zabytkowego charakteru i cech stylistycznych;
2) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny i zespół budowlany wraz z zielenią
– Kolonia Lubeckiego – 2.KZ-RZ, dla którego obowiązują przepisy odrębne.
6. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 21.1.KD-D lub 22.1.KD-D;
2) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 74. Dla terenu E.12.MW ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupełniające - usługi, realizowane w lokalach użytkowych zlokalizowanych w parterach lub
suterenach budynków o funkcji mieszkaniowej, w szczególności z zakresu: handlu,
administracji i biur, gastronomii lub niezwiązanej z całodobowym pobytem ludzi ochrony
zdrowia, przy czym:
a) nakazuje się ich realizację w wyznaczonych ciągach usługowych, zgodnie z ust. 3 pkt 1,
b) dopuszcza się ich realizację poza wyznaczonymi ciągami usługowymi;
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w układzie kwartałowym;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 3,0;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 2,0;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 70%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 45°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 22,0 m, przy czym dla istniejącego budynku przy
ul. Mianowskiego 15 - 27,0 m;
8) ustala się obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się kształtowanie zwartej pierzei, zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 1500 m2.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) dla ciągów usługowych, wyznaczonych na rysunku, nakazuje się sytuowanie lokali użytkowych
dostępnych od strony przestrzeni publicznych;
2) ustala się zachowanie przejśd lub przejazdów bramowych, zgodnie z rysunkiem planu.
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4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) nakazuje się ochronę istniejących szczególnie cennych drzew, oznaczonych na rysunku planu
jako drzewa o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, poprzez:
a) obowiązek zachowania oraz uwzględnienia ich w docelowym zagospodarowaniu terenu,
b) zakaz utwardzania nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu drzewa, mogącego prowadzid
do pogorszenia stanu biologicznego drzewa,
c) zakaz wykonywania w zasięgu koron prac ziemnych mogących prowadzid do znacznego
uszkodzenia systemu korzeniowego, w szczególności z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu;
2) ustala się realizację strefy zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
a) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany,
b) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych,
c) ustala się nieprzekraczalny udział 50% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni na działce budowlanej,
d) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej
architektury oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji,
e) zakazuje się realizacji ogrodzeo wewnątrz strefy zieleni;
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) dla budynków wpisanych do rejestru zabytków, wskazanych na rysunku planu, dla których
obowiązują przepisy odrębne, zakazuje się ich rozbudowy i nadbudowy;
2) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny i zespół budowlany wraz z zielenią
– Kolonia Lubeckiego – 2.KZ-RZ, dla którego obowiązują przepisy odrębne.
6. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 1.KD-GP lub 22.1.KD-D;
2) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 75. Dla terenu E.13.MW ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupełniające - dopuszcza się usługi, realizowane w lokalach użytkowych zlokalizowanych
w parterach lub suterenach budynków o funkcji mieszkaniowej, w szczególności z zakresu:
handlu, administracji i biur, gastronomii lub niezwiązanej z całodobowym pobytem ludzi
ochrony zdrowia.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w formie budynków tworzących zwartą pierzeję od strony
ul. M. Mochnackiego, ul. Pługa, ul. Wawelskiej i ul. K. Hoffmanowej;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 3,0;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 2,0;
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4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 20%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 80%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 45°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 23,0 m;
8) ustala się obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się kształtowanie zwartej pierzei, zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 600 m2 .
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: ustala się zachowanie przejśd lub
przejazdów bramowych, zgodnie z rysunkiem planu.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się realizację strefy
zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
1) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany;
2) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych;
3) ustala się nieprzekraczalny udział 50% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni na działce budowlanej;
4) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej architektury
oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji;
5) zakazuje się realizacji ogrodzeo wewnątrz strefy zieleni.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) dla obiektów zabytkowych chronionych ustaleniami planu, ujętych w gminnej
ewidencji zabytków:
a) nakazuje się zachowanie budynku,
b) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy budynku,
c) zakazuje się zmiany układu i proporcji otworów okiennych i drzwiowych, przy czym
dopuszcza się realizację okien połaciowych w dachu,
d) nakazuje się zachowanie pierwotnej kompozycji i wystroju elewacji: podziałów, wysięgu
gzymsów, faktury tynków lub rodzajów okładzin,
e) zakazuje się usuwania i upraszczania istniejącego detalu architektonicznego na elewacjach,
w tym balustrad balkonów i kształtu balkonów,
f) nakazuje się zachowanie pierwotnej geometrii dachu,
g) zakazuje się docieplania budynku mogącego spowodowad zmianę wyglądu elewacji,
zniszczenie jej wystroju, utratę zabytkowego charakteru i cech stylistycznych;
2) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny i zespół budowlany wraz z zielenią
– Kolonia Lubeckiego – 2.KZ-RZ, dla którego obowiązują przepisy odrębne.
6. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 26.KD-D lub E.18.KPJ;
2) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
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§ 76. Dla terenu E.14.MN ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się kształtowanie budynków w formie zabudowy bliźniaczej;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 1,0;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 0,5;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 50%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 45°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 12,0 m;
8) ustala się obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 600 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się realizację strefy
zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
1) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany;
2) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych;
3) ustala się nieprzekraczalny udział 50% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni na działce budowlanej;
4) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej architektury
oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji;
5) zakazuje się realizacji ogrodzeo wewnątrz strefy zieleni.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) dla obiektów zabytkowych chronionych ustaleniami planu, ujętych w gminnej
ewidencji zabytków:
a) nakazuje się zachowanie budynku,
b) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy budynku,
c) zakazuje się zmiany układu i proporcji otworów okiennych i drzwiowych, przy czym
dopuszcza się realizację okien połaciowych w dachu,
d) nakazuje się zachowanie pierwotnej kompozycji i wystroju elewacji: podziałów, wysięgu
gzymsów, faktury tynków lub rodzajów okładzin,
e) zakazuje się usuwania i upraszczania istniejącego detalu architektonicznego na elewacjach,
w tym balustrad balkonów i kształtu balkonów,
f) nakazuje się zachowanie pierwotnej geometrii dachu,
g) zakazuje się docieplania budynku mogącego spowodowad zmianę wyglądu elewacji,
zniszczenie jej wystroju, utratę zabytkowego charakteru i cech stylistycznych;
2) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny i zespół budowlany wraz z zielenią
– Kolonia Lubeckiego – 2.KZ-RZ, dla którego obowiązują przepisy odrębne.
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5. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 21.1.KD-D lub E.18.KPJ lub E.19.KPJ;
2) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 77. Dla terenu E.15.UO ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - usługi oświaty.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w formie wolnostojącego budynku;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 0,5;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 0,2;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 30%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 25° do 45°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 13,0 m;
8) ustala się obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 2000 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się realizację strefy
zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
1) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany;
2) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych;
3) ustala się nieprzekraczalny udział 50% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni na działce budowlanej;
4) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej architektury
oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji;
5) zakazuje się realizacji ogrodzeo wewnątrz strefy zieleni.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) dla obiektów zabytkowych chronionych ustaleniami planu, ujętych w gminnej
ewidencji zabytków:
a) nakazuje się zachowanie budynku,
b) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy budynku,
c) zakazuje się zmiany układu i proporcji otworów okiennych i drzwiowych, przy czym
dopuszcza się realizację okien połaciowych w dachu,
d) nakazuje się zachowanie pierwotnej kompozycji i wystroju elewacji: podziałów, wysięgu
gzymsów, faktury tynków lub rodzajów okładzin,
e) nakazuje się stosowanie pierwotnej kolorystyki elewacji,
f) zakazuje się usuwania i upraszczania istniejącego detalu architektonicznego na elewacjach,
w tym balustrad balkonów i kształtu balkonów,
g) nakazuje się zachowanie pierwotnej geometrii dachu,
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h) zakazuje się docieplania budynku mogącego spowodowad zmianę wyglądu elewacji,
zniszczenie jej wystroju, utratę zabytkowego charakteru i cech stylistycznych;
2) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny i zespół budowlany wraz z zielenią
– Kolonia Lubeckiego – 2.KZ-RZ, dla którego obowiązują przepisy odrębne.
5. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od E.18.KPJ lub E.19.KPJ;
2) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 78. Dla terenu E.16.MW ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupełniające - usługi, realizowane w lokalach użytkowych zlokalizowanych w parterach lub
suterenach budynków o funkcji mieszkaniowej, w szczególności z zakresu: handlu,
administracji i biur, gastronomii lub niezwiązanej z całodobowym pobytem ludzi ochrony
zdrowia, przy czym:
a) nakazuje się ich realizację wyznaczonych ciągach usługowych, zgodnie z ust. 3 pkt 1,
b) dopuszcza się ich realizację poza wyznaczonymi ciągami usługowymi;
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w układzie kwartałowym;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 3,0;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 2,0;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 20%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 80%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 45°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 22,0 m;
8) ustala się obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się kształtowanie zwartej pierzei, zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 600 m2 .
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) dla ciągów usługowych, wyznaczonych na rysunku, nakazuje się sytuowanie lokali użytkowych
dostępnych od strony przestrzeni publicznych;
2) ustala się zachowanie przejśd lub przejazdów bramowych, zgodnie z rysunkiem planu.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się realizację strefy
zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
1) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany;
2) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych;
3) ustala się nieprzekraczalny udział 50% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
100
Numer wersji: 46; Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2022 13:25

powierzchni strefy zieleni na działce budowlanej;
4) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej architektury
oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji;
5) zakazuje się realizacji ogrodzeo wewnątrz strefy zieleni.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) dla obiektów zabytkowych chronionych ustaleniami planu, ujętych w gminnej
ewidencji zabytków:
a) nakazuje się zachowanie budynku,
b) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy budynku,
c) zakazuje się zmiany układu i proporcji otworów okiennych i drzwiowych, przy czym
dopuszcza się realizację okien połaciowych w dachu,
d) nakazuje się zachowanie pierwotnej kompozycji i wystroju elewacji: podziałów, wysięgu
gzymsów, faktury tynków lub rodzajów okładzin,
e) nakazuje się stosowanie pierwotnej kolorystyki elewacji,
f) zakazuje się usuwania i upraszczania istniejącego detalu architektonicznego na elewacjach,
w tym balustrad balkonów i kształtu balkonów,
g) nakazuje się zachowanie pierwotnej geometrii dachu,
h) zakazuje się docieplania budynku mogącego spowodowad zmianę wyglądu elewacji,
zniszczenie jej wystroju, utratę zabytkowego charakteru i cech stylistycznych;
2) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny i zespół budowlany wraz z zielenią
– Kolonia Lubeckiego – 2.KZ-RZ, dla którego obowiązują przepisy odrębne.
6. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 27.KD-D;
2) dopuszcza się obsługę terenu od E.19.KPJ;
3) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 79. Dla terenu E.17.MW ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupełniające - usługi, realizowane w lokalach użytkowych zlokalizowanych w parterach lub
suterenach budynków o funkcji mieszkaniowej, w szczególności z zakresu: handlu,
gastronomii, kultury, administracji i biur lub niezwiązanej z całodobowym pobytem ludzi
ochrony zdrowia, przy czym:
a) nakazuje się ich realizację w wyznaczonych ciągach usługowych, zgodnie z ust. 3 pkt 1,
b) dopuszcza się ich realizację poza wyznaczonymi ciągami usługowymi;
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w układzie kwartałowym;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 3,0;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 2,0;
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4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 70%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 45°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 21,0 m, przy czym dla istniejących budynków
przy ul. Wawelskiej 78 i ul. Glogera 1 - 25,0 m;
8) ustala się obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się kształtowanie zwartej pierzei, zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 1000 m2.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) dla ciągów usługowych, wyznaczonych na rysunku, nakazuje się sytuowanie lokali użytkowych
dostępnych od strony przestrzeni publicznych;
2) ustala się zachowanie przejśd lub przejazdów bramowych, zgodnie z rysunkiem planu.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się realizację strefy
zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
1) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany;
2) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych;
3) ustala się nieprzekraczalny udział 50% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni na działce budowlanej;
4) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej architektury
oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji;
5) zakazuje się realizacji ogrodzeo wewnątrz strefy zieleni.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) dla budynków wpisanych do rejestru zabytków, wskazanych na rysunku planu, dla których
obowiązują przepisy odrębne, zakazuje się ich rozbudowy i nadbudowy;
2) wskazuje się na rysunku planu granice wpisu terenu posesji do rejestru zabytków, w zasięgu
których obowiązują przepisy odrębne oraz zakaz realizacji budynków gospodarczych
i garażowych;
3) dla obiektów zabytkowych chronionych ustaleniami planu, ujętych w gminnej
ewidencji zabytków:
a) nakazuje się zachowanie budynku,
b) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy budynku,
c) zakazuje się zmiany układu i proporcji otworów okiennych i drzwiowych, przy czym
dopuszcza się realizację okien połaciowych w dachu,
d) nakazuje się zachowanie pierwotnej kompozycji i wystroju elewacji: podziałów, wysięgu
gzymsów, faktury tynków lub rodzajów okładzin,
e) zakazuje się usuwania i upraszczania istniejącego detalu architektonicznego na elewacjach,
w tym balustrad balkonów i kształtu balkonów,
f) nakazuje się zachowanie pierwotnej geometrii dachu,
g) zakazuje się docieplania budynku mogącego spowodowad zmianę wyglądu elewacji,
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zniszczenie jej wystroju, utratę zabytkowego charakteru i cech stylistycznych;
4) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny i zespół budowlany wraz z zielenią
– Kolonia Lubeckiego – 2.KZ-RZ, dla którego obowiązują przepisy odrębne.
6. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 27.KD-D;
2) dopuszcza się obsługę terenu od 5.3.KD-G;
3) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 80. Dla terenu E.18.KPJ (ul. K. Hoffmanowej) ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - ciąg pieszo-jezdny.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego:
1) ustala się minimalną szerokośd w liniach rozgraniczających - 9,4 m oraz zgodnie
z rysunkiem planu;
2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 5%;
3) ustala się zagospodarowanie terenu w formie kompleksowo urządzonego ogólnodostępnego
ciągu komunikacyjnego, przy czym dopuszcza się niewydzielanie odrębnego chodnika
dla pieszych;
4) dopuszcza się wyposażenie w obiekty małej architektury, miejsca odpoczynku.
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: teren znajduje się w zasięgu
wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków jako
układ urbanistyczny i zespół budowlany wraz z zielenią – Kolonia Lubeckiego – 2.KZ-RZ, dla którego
obowiązują przepisy odrębne.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej: ustala się obsługę terenu od 21.1.KD-D.
§ 81. Dla terenu E.19.KPJ (ul. J. Korzeniowskiego) ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - ciąg pieszo-jezdny.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego:
1) ustala się minimalną szerokośd w liniach rozgraniczających - 9,0 m oraz zgodnie
z rysunkiem planu;
2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 5%;
3) ustala się zagospodarowanie terenu w formie kompleksowo urządzonego ogólnodostępnego
ciągu komunikacyjnego, przy czym dopuszcza się niewydzielanie odrębnego chodnika
dla pieszych;
4) dopuszcza się wyposażenie w obiekty małej architektury, miejsca odpoczynku.
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: teren znajduje się w zasięgu
wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków jako
układ urbanistyczny i zespół budowlany wraz z zielenią – Kolonia Lubeckiego – 2.KZ-RZ, dla którego
obowiązują przepisy odrębne.
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4. Zasady obsługi komunikacyjnej: ustala się obsługę terenu od 21.1.KD-D.
§ 82. Dla terenu F.1.MW ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupełniające - dopuszcza się usługi, realizowane w lokalach użytkowych zlokalizowanych
w parterach lub suterenach budynków o funkcji mieszkaniowej, w szczególności z zakresu:
handlu, administracji i biur, gastronomii lub niezwiązanej z całodobowym pobytem ludzi
ochrony zdrowia.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w formie budynków tworzących zwartą pierzeję od strony
ul. Raszyoskiej, ul. Filtrowej, ul. A. Krzyckiego i ul. J. Dantyszka;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 3,0;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 2,0;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 70%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 25° do 45°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 21,0 m;
8) ustala się obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się kształtowanie zwartej pierzei, zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 1000 m2.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: ustala się zachowanie przejśd lub
przejazdów bramowych, zgodnie z rysunkiem planu.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się realizację strefy
zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
1) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany;
2) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych;
3) ustala się nieprzekraczalny udział 50% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni na działce budowlanej;
4) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej architektury
oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji;
5) zakazuje się realizacji ogrodzeo wewnątrz strefy zieleni.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) dla obiektów zabytkowych chronionych ustaleniami planu, ujętych w gminnej
ewidencji zabytków:
a) nakazuje się zachowanie budynku,
b) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy budynku,
c) zakazuje się zmiany układu i proporcji otworów okiennych i drzwiowych, przy czym
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dopuszcza się realizację okien połaciowych w dachu,
d) nakazuje się zachowanie pierwotnej kompozycji i wystroju elewacji: podziałów, wysięgu
gzymsów, faktury tynków lub rodzajów okładzin,
e) zakazuje się usuwania i upraszczania istniejącego detalu architektonicznego na elewacjach,
w tym balustrad balkonów i kształtu balkonów,
f) nakazuje się zachowanie pierwotnej geometrii dachu,
g) zakazuje się docieplania budynku mogącego spowodowad zmianę wyglądu elewacji,
zniszczenie jej wystroju, utratę zabytkowego charakteru i cech stylistycznych;
2) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny i zespół budowlany wraz z zielenią
– Kolonia Lubeckiego – 2.KZ-RZ, dla którego obowiązują przepisy odrębne.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy:
1) teren częściowo znajduje się w zasięgu korytarza linii metra, oznaczonego na rysunku planu,
dla którego obowiązują przepisy § 11 ust 1;
2) teren częściowo znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływao
dynamicznych podziemnych odcinków linii metra, wskazanym na rysunku planu, o którym
mowa w § 11 ust. 2.
7. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 2.KD-GP lub 3.2.KD-GP;
2) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 83. Dla terenu F.2.MW ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupełniające - dopuszcza się usługi, realizowane w lokalach użytkowych zlokalizowanych
w parterach lub suterenach budynków o funkcji mieszkaniowej, w szczególności z zakresu:
handlu, administracji i biur, gastronomii lub niezwiązanej z całodobowym pobytem ludzi
ochrony zdrowia.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się kształtowanie zabudowy tworzącej zwartą pierzeję od strony ul. Raszyoskiej;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 1,5;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 0,5;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 50%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 20°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 15,0 m;
8) ustala się obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się kształtowanie zwartej pierzei, zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 500 m2 .
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3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) ustala się nasadzenie, zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na
rysunku planu jako rejony lokalizacji rzędów drzew, dla których:
a) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
siedliskowych,
b) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m,
c) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd,
d) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację,
e) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew
w innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację;
2) ustala się realizację strefy zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
a) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany,
b) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych,
c) ustala się nieprzekraczalny udział 50% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni na działce budowlanej,
d) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej
architektury oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji,
e) zakazuje się realizacji ogrodzeo wewnątrz strefy zieleni;
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) dla obiektów zabytkowych chronionych ustaleniami planu, ujętych w gminnej
ewidencji zabytków:
a) nakazuje się zachowanie budynku,
b) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy budynku,
c) zakazuje się zmiany układu i proporcji otworów okiennych i drzwiowych, przy czym
dopuszcza się realizację okien połaciowych w dachu,
d) nakazuje się zachowanie pierwotnej kompozycji i wystroju elewacji: podziałów, wysięgu
gzymsów, faktury tynków lub rodzajów okładzin,
e) zakazuje się usuwania i upraszczania istniejącego detalu architektonicznego na elewacjach,
w tym balustrad balkonów i kształtu balkonów,
f) nakazuje się zachowanie pierwotnej geometrii dachu,
g) zakazuje się docieplania budynku mogącego spowodowad zmianę wyglądu elewacji,
zniszczenie jej wystroju, utratę zabytkowego charakteru i cech stylistycznych;
2) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny i zespół budowlany wraz z zielenią
– Kolonia Lubeckiego – 2.KZ-RZ, dla którego obowiązują przepisy odrębne.
5. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 3.1.KD-GP lub 3.2.KD-GP lub 24.KD-D;
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2) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 84. Dla terenu F.3.U ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe - usługi, w szczególności z zakresu: handlu, administracji i biur, gastronomii,
kultu religijnego lub niezwiązanej z całodobowym pobytem ludzi ochrony zdrowia;
2) uzupełniające - dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 1,5;
2) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 0,5;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
4) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 60%;
5) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 20°;
6) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 15,0 m;
7) ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
8) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 500 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się nasadzenie,
zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na rysunku planu jako rejony
lokalizacji rzędów drzew, dla których:
1) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
siedliskowych;
2) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m;
3) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd;
4) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację;
5) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew
w innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) dla obiektów zabytkowych chronionych ustaleniami planu, ujętych w gminnej
ewidencji zabytków:
a) nakazuje się zachowanie budynku,
b) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy budynku,
c) zakazuje się zmiany układu i proporcji otworów okiennych i drzwiowych, przy czym
dopuszcza się realizację okien połaciowych w dachu,
d) nakazuje się zachowanie pierwotnej kompozycji i wystroju elewacji: podziałów, wysięgu
gzymsów, faktury tynków lub rodzajów okładzin,
e) zakazuje się usuwania i upraszczania istniejącego detalu architektonicznego na elewacjach,
w tym balustrad balkonów i kształtu balkonów,
f) nakazuje się zachowanie pierwotnej geometrii dachu,
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g) zakazuje się docieplania budynku mogącego spowodowad zmianę wyglądu elewacji,
zniszczenie jej wystroju, utratę zabytkowego charakteru i cech stylistycznych;
2) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny i zespół budowlany wraz z zielenią
– Kolonia Lubeckiego – 2.KZ-RZ, dla którego obowiązują przepisy odrębne.
5. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 3.1.KD-GP lub 25.KD-D;
2) dopuszcza się obsługę terenu od 3.2.KD-GP;
3) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 85. Dla terenu F.4.MW ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupełniające - dopuszcza się usługi, realizowane w lokalach użytkowych zlokalizowanych
w parterach lub suterenach budynków o funkcji mieszkaniowej, w szczególności z zakresu:
handlu, administracji i biur, gastronomii lub niezwiązanej z całodobowym pobytem ludzi
ochrony zdrowia.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w formie wolnostojącego budynku;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 1,5;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 1,0;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 70%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 20°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 13,0 m;
8) ustala się obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 700 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się nasadzenie,
zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na rysunku planu jako rejony
lokalizacji rzędów drzew, dla których:
1) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
siedliskowych;
2) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m;
3) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd;
4) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację;
5) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew
w innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
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1) dla obiektów zabytkowych chronionych ustaleniami planu, ujętych w gminnej
ewidencji zabytków:
a) nakazuje się zachowanie budynku,
b) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy budynku,
c) zakazuje się zmiany układu i proporcji otworów okiennych i drzwiowych, przy czym
dopuszcza się realizację okien połaciowych w dachu,
d) nakazuje się zachowanie pierwotnej kompozycji i wystroju elewacji: podziałów, wysięgu
gzymsów, faktury tynków lub rodzajów okładzin,
e) zakazuje się usuwania i upraszczania istniejącego detalu architektonicznego na elewacjach,
w tym balustrad balkonów i kształtu balkonów,
f) nakazuje się zachowanie pierwotnej geometrii dachu,
g) zakazuje się docieplania budynku mogącego spowodowad zmianę wyglądu elewacji,
zniszczenie jej wystroju, utratę zabytkowego charakteru i cech stylistycznych;
2) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny i zespół budowlany wraz z zielenią
– Kolonia Lubeckiego – 2.KZ-RZ, dla którego obowiązują przepisy odrębne.
5. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 3.2.KD-GP lub 25.KD-D;
2) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 86. Dla terenu F.5.UK ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe - usługi kultury;
2) uzupełniające - dopuszcza się usługi z zakresu: gastronomii, administracji i biur lub sportu
i rekreacji.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w formie wolnostojącego budynku;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 2,0;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 0,5;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 5%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 80%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 20°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 15,0 m;
8) ustala się obowiązując i nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 1000 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) nakazuje się ochronę istniejących szczególnie cennych drzew, oznaczonych na rysunku planu
jako drzewa o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, poprzez:
a) obowiązek zachowania oraz uwzględnienia ich w docelowym zagospodarowaniu terenu,
b) zakaz utwardzania nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu drzewa, mogącego prowadzid
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do pogorszenia stanu biologicznego drzewa,
c) zakaz wykonywania w zasięgu koron prac ziemnych mogących prowadzid do znacznego
uszkodzenia systemu korzeniowego, w szczególności z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu;
2) ustala się nasadzenie, zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na
rysunku planu jako rejony lokalizacji rzędów drzew, dla których:
a) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
siedliskowych,
b) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m,
c) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji z
zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd,
d) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację,
e) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew w
innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację;
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) dla obiektów zabytkowych chronionych ustaleniami planu, ujętych w gminnej
ewidencji zabytków:
a) nakazuje się zachowanie budynku,
b) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy budynku,
c) zakazuje się zmiany układu i proporcji otworów okiennych i drzwiowych, przy czym
dopuszcza się realizację okien połaciowych w dachu,
d) nakazuje się zachowanie pierwotnej kompozycji i wystroju elewacji: podziałów, wysięgu
gzymsów, faktury tynków lub rodzajów okładzin,
e) zakazuje się usuwania i upraszczania istniejącego detalu architektonicznego na elewacjach,
w tym balustrad balkonów i kształtu balkonów,
f) nakazuje się zachowanie pierwotnej geometrii dachu,
g) zakazuje się docieplania budynku mogącego spowodowad zmianę wyglądu elewacji,
zniszczenie jej wystroju, utratę zabytkowego charakteru i cech stylistycznych;
2) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny i zespół budowlany wraz z zielenią
– Kolonia Lubeckiego – 2.KZ-RZ, dla którego obowiązują przepisy odrębne.
5. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 25.KD-D;
2) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 87. Dla terenu F.6.U ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - usługi z zakresu: nauki, administracji i biur, gastronomii, potrzeb
bezpieczeostwa paostwa lub niezwiązanej z całodobowym pobytem ludzi ochrony zdrowia.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w układzie kwartałowym;
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2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 3,0;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 1,5;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 15%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 65%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 20°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 20,0 m;
8) ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się kształtowanie zwartej pierzei, zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 2000 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się realizację strefy
zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
1) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany;
2) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych;
3) ustala się nieprzekraczalny udział 50% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni na działce budowlanej;
4) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej architektury
oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji;
5) zakazuje się realizacji ogrodzeo wewnątrz strefy zieleni.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) dla obiektów zabytkowych chronionych ustaleniami planu, ujętych w gminnej
ewidencji zabytków:
a) nakazuje się zachowanie budynku,
b) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy budynku,
c) zakazuje się zmiany układu i proporcji otworów okiennych i drzwiowych, przy czym
dopuszcza się realizację okien połaciowych w dachu,
d) nakazuje się zachowanie pierwotnej kompozycji i wystroju elewacji: podziałów, wysięgu
gzymsów, faktury tynków lub rodzajów okładzin,
e) nakazuje się stosowanie pierwotnej kolorystyki elewacji,
f) zakazuje się usuwania i upraszczania istniejącego detalu architektonicznego na elewacjach,
w tym balustrad balkonów i kształtu balkonów,
g) nakazuje się zachowanie pierwotnej geometrii dachu,
h) zakazuje się docieplania budynku mogącego spowodowad zmianę wyglądu elewacji,
zniszczenie jej wystroju, utratę zabytkowego charakteru i cech stylistycznych;
2) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny i zespół budowlany wraz z zielenią
– Kolonia Lubeckiego – 2.KZ-RZ, dla którego obowiązują przepisy odrębne.
5. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 25.KD-D;
2) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
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§ 88. Dla terenu F.7.ZP ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - zieleo urządzona - park.
2. Zasady oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 70%;
2) zakazuje się realizacji naziemnych miejsc postojowych i parkingów podziemnych;
3) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 1500 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nakazuje się ochronę
istniejących szczególnie cennych drzew, oznaczonych na rysunku planu jako drzewa o szczególnych
walorach przyrodniczo-krajobrazowych, poprzez:
1) obowiązek zachowania oraz uwzględnienia ich w docelowym zagospodarowaniu terenu;
2) zakaz utwardzania nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu drzewa, mogącego prowadzid
do pogorszenia stanu biologicznego drzewa;
3) zakaz wykonywania w zasięgu koron prac ziemnych mogących prowadzid do znacznego
uszkodzenia systemu korzeniowego, w szczególności z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: teren znajduje się w zasięgu
wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków jako
układ urbanistyczny i zespół budowlany wraz z zielenią – Kolonia Lubeckiego – 2.KZ-RZ, dla którego
obowiązują przepisy odrębne.
5. Zasady obsługi komunikacyjnej: ustala się obsługę terenu od 1.KD-GP lub 3.1.KD-GP.
§ 89. Dla terenu F.8.MW ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się kształtowanie zabudowy w formie budynków wolnostojących;
2) ustala się maksymalną intensywnośd zabudowy - 2,0;
3) ustala się minimalną intensywnośd zabudowy - 1,0;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
5) ustala się wielkośd powierzchni zabudowy, nie więcej niż 70%;
6) nakazuje się realizowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 20°;
7) ustala się maksymalną wysokośd zabudowy - 20,0 m;
8) ustala się obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 2000 m2.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) nakazuje się ochronę istniejących szczególnie cennych drzew, oznaczonych na rysunku planu
jako drzewa o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, poprzez:
a) obowiązek zachowania oraz uwzględnienia ich w docelowym zagospodarowaniu terenu,
b) zakaz utwardzania nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu drzewa, mogącego prowadzid
do pogorszenia stanu biologicznego drzewa,
c) zakaz wykonywania w zasięgu koron prac ziemnych mogących prowadzid do znacznego
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uszkodzenia systemu korzeniowego, w szczególności z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu;
2) ustala się realizację strefy zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
a) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany,
b) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych,
c) ustala się nieprzekraczalny udział 50% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni na działce budowlanej,
d) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej
architektury oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji,
e) zakazuje się realizacji ogrodzeo wewnątrz strefy zieleni;
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) dla obiektów zabytkowych chronionych ustaleniami planu, ujętych w gminnej ewidencji
zabytków:
a) nakazuje się zachowanie budynku,
b) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy budynku,
c) zakazuje się zmiany układu i proporcji otworów okiennych i drzwiowych, przy czym
dopuszcza się realizację okien połaciowych w dachu,
d) nakazuje się zachowanie pierwotnej kompozycji i wystroju elewacji: podziałów, wysięgu
gzymsów, faktury tynków lub rodzajów okładzin,
e) zakazuje się usuwania i upraszczania istniejącego detalu architektonicznego na elewacjach,
w tym balustrad balkonów i kształtu balkonów,
f) nakazuje się zachowanie pierwotnej geometrii dachu,
g) zakazuje się docieplania budynku mogącego spowodowad zmianę wyglądu elewacji,
zniszczenie jej wystroju, utratę zabytkowego charakteru i cech stylistycznych;
2) teren znajduje się w oznaczonej na rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej
wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego 2.KZ-C, w zasięgu której
obowiązują przepisy § 7 ust. 2 i 3.
5. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od 1.KD-GP poprzez drogę wewnętrzną przylegającą do
obszaru planu;
2) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5.
§ 90. Dla terenu 1.KD-GP (ciąg ulic: płk M. Sokołowskiego „Grzymały” – Kopioska – Wawelska)
ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy głównej ruchu przyspieszonego.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) ustala się szerokośd pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, wynoszącą
minimum 33,5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się powiązania z: 3.1.KD-GP, 3.2.KD-GP, 4.KD-GP, 5.3.KD-G, 9.KD-L, 26.KD-D, 27.KD-D,
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ul. L. Pasteura, ul. M. Curie – Skłodowskiej;
3) ustala się prowadzenie komunikacji tramwajowej w ciągu ul. Grójeckiej oraz dopuszcza się jej
prowadzenie w ciągu ulic ppłk. M. Grzymały-Sokołowskiego - Kopioska – Wawelska;
4) ustala się zachowanie i wkomponowanie w realizowane zagospodarowanie pomnika
lub akcentu architektonicznego, oznaczonego na rysunku planu, o maksymalnej
wysokości 12,0 m;
5) nakazuje się realizację nawierzchni w kompozycjach i układach podkreślających
oś kompozycyjno-widokową;
6) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 12%.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków:
1) nakazuje się ochronę istniejących szczególnie cennych drzew, oznaczonych na rysunku planu
jako drzewa o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, poprzez:
a) obowiązek zachowania oraz uwzględnienia ich w docelowym zagospodarowaniu terenu,
b) zakaz utwardzania nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu drzewa, mogącego prowadzid
do pogorszenia stanu biologicznego drzewa,
c) zakaz wykonywania w zasięgu koron prac ziemnych mogących prowadzid do znacznego
uszkodzenia systemu korzeniowego, w szczególności z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu;
2) ustala się nasadzenie, zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na
rysunku planu jako rejony lokalizacji rzędów drzew, dla których:
a) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
siedliskowych,
b) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m,
c) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd,
d) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację,
e) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew
w innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację;
3) dla obszaru chronionego ustaleniami planu, ujętego w gminnej ewidencji zabytków
– Aleja lipowa w ciągu ul. Żwirki i Wigury (obejmującego pomniki przyrody wraz z ich strefami
ochronnymi, dla których obowiązują przepisy odrębne):
a) nakazuje się realizację nawierzchni w dostosowaniu do rozwiązao przyjętych w strefach
ochrony pomników,
b) zakazuje się lokalizowania elementów ograniczających ekspozycję pomników przyrody;
4) teren częściowo znajduje się w oznaczonych na rysunku planu strefach ochrony
konserwatorskiej wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego: 1.KZ-C i
2.KZ-C, w zasięgu których obowiązują przepisy § 7 ust. 2 i 3.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy:
1) teren częściowo znajduje się w zasięgu korytarza linii metra, oznaczonego na rysunku planu,
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dla którego obowiązują przepisy § 11 ust 1;
2) teren częściowo znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływao
dynamicznych podziemnych odcinków linii metra, wskazanym na rysunku planu, o którym
mowa w § 11 ust. 2.
§ 91. Dla terenu 2.KD-GP (ul. Raszyoska odcinek północny) ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy głównej ruchu przyspieszonego.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego:
1) ustala się szerokośd pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, wynoszącą
minimum 46,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się powiązania z 6.KD-Z;
3) ustala się prowadzenie komunikacji tramwajowej w ciągu ul. Filtrowej;
4) nakazuje się realizację nawierzchni w kompozycjach i układach podkreślających oś
kompozycyjno-widokową;
5) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) ustala się nasadzenie, zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na
rysunku planu jako rejony lokalizacji rzędów drzew, dla których:
a) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
siedliskowych,
b) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m,
c) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd,
d) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację,
e) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew
w innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację;
2) ustala się realizację strefy zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
a) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany,
b) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych,
c) ustala się nieprzekraczalny udział 30% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy,
d) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej
architektury oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji;
3) teren znajduje się w oznaczonej na rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej
wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego 1.KZ-C, w zasięgu której
obowiązują przepisy § 7 ust. 2 i 3.

115
Numer wersji: 46; Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2022 13:25

4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy:
1) teren częściowo znajduje się w zasięgu korytarza linii metra, oznaczonego na rysunku planu,
dla którego obowiązują przepisy § 11 ust 1;
2) teren częściowo znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływao
dynamicznych podziemnych odcinków linii metra, wskazanym na rysunku planu, o którym
mowa w § 11 ust. 2.
§ 92. Dla terenu 3.1.KD-GP (ul. Raszyoska odcinek południowy) ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy głównej ruchu przyspieszonego.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego:
1) ustala się szerokośd pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, wynoszącą
minimum 16,5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się powiązania z: 23.KD-D, 24.KD-D, 25.KD-D;
3) powiązania z 1.KD-GP zgodnie z ustaleniami dla tego terenu;
4) nakazuje się realizację nawierzchni w kompozycjach i układach podkreślających oś
kompozycyjno-widokową;
5) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 2%.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków:
1) ustala się nasadzenie, zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na
rysunku planu jako rejony lokalizacji rzędów drzew, dla których:
a) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
siedliskowych,
b) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m,
c) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji z
zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd,
d) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację,
e) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew w
innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację;
2) ustala się realizację strefy zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
a) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany,
b) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych,
c) ustala się nieprzekraczalny udział 30% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy,
d) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej
architektury oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji;
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3) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny i zespół budowlany wraz z zielenią
– Kolonia Lubeckiego – 2.KZ-RZ, dla którego obowiązują przepisy odrębne.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy:
1) teren częściowo znajduje się w zasięgu korytarza linii metra, oznaczonego na rysunku planu,
dla którego obowiązują przepisy § 11 ust 1;
2) teren częściowo znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływao
dynamicznych podziemnych odcinków linii metra, wskazanym na rysunku planu, o którym
mowa w § 11 ust. 2.
§ 93. Dla terenu 3.2.KD-GP (ul. A. Krzyckiego) ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy głównej ruchu przyspieszonego.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego:
1) ustala się szerokośd pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, wynoszącą
minimum 12,5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się powiązania z 24.KD-D i 25.KD-D;
3) powiązania z 1.KD-GP zgodnie z ustaleniami dla tego terenu;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 15%.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków:
1) ustala się nasadzenie, zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na
rysunku planu jako rejony lokalizacji rzędów drzew, dla których:
a) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
siedliskowych,
b) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m,
c) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd,
d) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację,
e) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew
w innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację;
2) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny i zespół budowlany wraz z zielenią –
Kolonia Lubeckiego – 2.KZ-RZ, dla którego obowiązują przepisy odrębne.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy:
1) teren częściowo znajduje się w zasięgu korytarza linii metra, oznaczonego na rysunku planu,
dla którego obowiązują przepisy § 11 ust 1;
2) teren częściowo znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływao
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dynamicznych podziemnych odcinków linii metra, wskazanym na rysunku planu, o którym
mowa w § 11 ust. 2.
§ 94. Dla terenu 4.KD-GP (ul. Żwirki i Wigury) ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy głównej ruchu przyspieszonego.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego:
1) ustala się szerokośd pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, wynoszącą
minimum 63,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) powiązania z 1.KD-GP zgodnie z ustaleniami dla tego terenu;
3) nakazuje się realizację nawierzchni w kompozycjach i układach podkreślających oś
kompozycyjno-widokową;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 15%.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków:
1) ustala się nasadzenie, zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym
na rysunku planu jako rejony lokalizacji rzędów drzew, dla których:
a) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
siedliskowych,
b) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m,
c) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd,
d) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację,
e) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew
w innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację;
2) ustala się realizację strefy zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
a) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany,
b) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych,
c) ustala się nieprzekraczalny udział 30% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni,
d) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej
architektury oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji;
3) dla obszaru chronionego ustaleniami planu, ujętego w gminnej ewidencji zabytków
– Aleja lipowa w ciągu ul. Żwirki i Wigury (obejmującego pomniki przyrody wraz z ich strefami
ochronnymi, dla których obowiązują przepisy odrębne):
a) nakazuje się realizację nawierzchni w dostosowaniu do rozwiązao przyjętych w strefach
ochrony pomników,
b) zakazuje się lokalizowania elementów ograniczających ekspozycję pomników przyrody.
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§ 95. Dla terenu 5.1.KD-G (ul. Grójecka odcinek północny) ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy głównej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego:
1) ustala się szerokośd pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, wynoszącą
minimum 49,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) tereny 5.1.KD-G, 5.2.KD-G, 5.3.KD-G stanowią jeden ciąg drogowy;
3) ustala się powiązania z: 7.KD-L, 8.1.KD-L, 8.2.KD-L;
4) ustala się prowadzenie komunikacji tramwajowej;
5) nakazuje się realizację nawierzchni i zieleni w kompozycjach i układach podkreślających oś
wielkoprzestrzennego założenia urbanistycznego;
6) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 5%.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków:
1) ustala się nasadzenie, zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na
rysunku planu jako rejony lokalizacji rzędów drzew, dla których:
a) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
siedliskowych,
b) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m,
c) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd,
d) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację,
e) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew
w innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację;
2) teren częściowo znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru
zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny pl. G. Narutowicza
– 1.KZ-RZ, dla którego obowiązują przepisy odrębne;
3) teren znajduje się w oznaczonej na rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej
wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego 1.KZ-C, w zasięgu której
obowiązują przepisy § 7 ust. 2 i 3.
§ 96. Dla terenu 5.2.KD-G (ul. Grójecka odcinek środkowy) ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy głównej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy wraz z zasadami
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się szerokośd pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, wynoszącą
minimum 49,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) w wyznaczonej na rysunku planu przestrzeni wymagającej szczególnej aranżacji, realizowanej
zgodnie z § 8 ust. 3:
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a) nakazuje się stosowanie specjalnie zaaranżowanego wyposażenia wyznaczonej
przestrzeni, odróżniającego się od pozostałych przestrzeni publicznych stylistycznie i
kolorystycznie, tj. obiektów małej architektury, akcentów architektonicznych
i pomników, obiektów służących utrzymaniu porządku oraz obiektów i urządzeo
rekreacyjnych lub informacyjnych innych niż MSI,
b) nakazuje się realizację nawierzchni w kompozycjach i układach podkreślających osie
kompozycyjno-widokowe i kompozycyjne,
c) nakazuje się stosowanie na posadzce materiałów o wysokim standardzie jakościowym,
stanowiących spójne opracowanie,
d) zakazuje się lokalizacji miejsc postojowych, z wyjątkiem stojaków dla rowerów;
3) w strefie ochrony widoku, oznaczonej na rysunku planu, zakazuje się lokalizowania
elementów zagospodarowania w sposób zakłócający odbiór wizualny eksponowanej bryły
zabytkowego kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny parafii
św. Jakuba Apostoła;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 10%;
5) ustala się wkomponowanie w realizowane zagospodarowanie pomnika lub akcentu
architektonicznego, oznaczonego na rysunku planu, o maksymalnej wysokości 6,0 m;
6) ustala się powiązania z: 6.KD-Z, 10.2.KD-L, 11.KD-L;
7) ustala się prowadzenie komunikacji tramwajowej;
8) dopuszcza się lokalizację przejścia dla pieszych przez ul. Grójecką na osi widokowej
ul. J. Supioskiego lub ul. Uniwersyteckiej.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków:
1) ustala się nasadzenie, zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na
rysunku planu jako rejony lokalizacji rzędów drzew, dla których:
a) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
siedliskowych,
b) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m,
c) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji z
zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd,
d) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację,
e) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew w
innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację;
2) ustala się realizację strefy zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
a) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany,
b) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych,
c) ustala się nieprzekraczalny udział 50% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni,
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d) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej
architektury oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji;
3) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny pl. G. Narutowicza – 1.KZ-RZ, dla
którego obowiązują przepisy odrębne;
4) teren znajduje się w oznaczonej na rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej
wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego 1.KZ-C, w zasięgu której
obowiązują przepisy § 7 ust. 2 i 3.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy:
1) teren częściowo znajduje się w zasięgu korytarza linii metra, oznaczonego na rysunku planu,
dla którego obowiązują przepisy § 11 ust 1;
2) teren częściowo znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływao
dynamicznych podziemnych odcinków linii metra, wskazanym na rysunku planu, o którym
mowa w § 11 ust. 2.
§ 97. Dla terenu 5.3.KD-G (ul. Grójecka odcinek południowy) ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy głównej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego:
1) ustala się szerokośd pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, wynoszącą
minimum 47,5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się powiązania z 21.1.KD-D;
3) powiązania z 1.KD-GP zgodnie z przepisami dla tego terenu;
4) ustala się prowadzenie komunikacji tramwajowej;
5) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 7%.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków:
1) ustala się nasadzenie, zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na
rysunku planu jako rejony lokalizacji rzędów drzew, dla których:
a) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
siedliskowych,
b) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m,
c) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd,
d) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację,
e) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew
w innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację;
2) teren częściowo znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru
zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny pl. G. Narutowicza
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– 1.KZ-RZ, dla którego obowiązują przepisy odrębne;
3) teren częściowo znajduje się w oznaczonej na rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej
wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego 1.KZ-C, w zasięgu której
obowiązują przepisy § 7 ust. 2 i 3.
§ 98. Dla terenu 6.KD-Z (ul. Filtrowa) ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy zbiorczej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego:
1) ustala się szerokośd pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, wynoszącą
minimum 34,5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się powiązania z: 19.KD-D, 21.2.KD-D, 22.2.KD-D oraz 20.KD-D poprzez ul. Akademicką
zlokalizowaną w terenie placu miejskiego D.5.KPP;
3) powiązania z 2.KD-GP i 5.2.KD-G zgodnie z ustaleniami dla tych terenów;
4) ustala się prowadzenie komunikacji tramwajowej;
5) w wyznaczonej na rysunku planu przestrzeni wymagającej szczególnej aranżacji, realizowanej
zgodnie z § 8 ust. 3:
a) nakazuje się stosowanie specjalnie zaaranżowanego wyposażenia wyznaczonej
przestrzeni, odróżniającego się od pozostałych przestrzeni publicznych stylistycznie i
kolorystycznie, tj. obiektów małej architektury, obiektów służących utrzymaniu porządku
oraz obiektów i urządzeo rekreacyjnych lub informacyjnych innych niż MSI,
b) nakazuje się realizację nawierzchni w kompozycjach i układach podkreślających oś
kompozycyjno-widokową,
c) nakazuje się stosowanie na posadzce materiałów o wysokim standardzie jakościowym,
stanowiących spójne opracowanie;
6) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 7%.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków:
1) nakazuje się ochronę istniejących szczególnie cennych drzew, oznaczonych na rysunku planu
jako drzewa o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, poprzez:
a) obowiązek zachowania oraz uwzględnienia ich w docelowym zagospodarowaniu terenu,
b) zakaz utwardzania nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu drzewa, mogącego prowadzid
do pogorszenia stanu biologicznego drzewa,
c) zakaz wykonywania w zasięgu koron prac ziemnych mogących prowadzid do znacznego
uszkodzenia systemu korzeniowego, w szczególności z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu;
2) ustala się nasadzenie, zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na
rysunku planu jako rejony lokalizacji rzędów drzew, dla których:
a) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
siedliskowych,
b) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m,
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c) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd,
d) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację,
e) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew
w innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację;
3) ustala się realizację strefy zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
a) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany,
b) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych,
c) ustala się nieprzekraczalny udział 50% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni,
d) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej
architektury oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji;
4) teren częściowo znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru
zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny pl. G. Narutowicza
– 1.KZ-RZ, dla którego obowiązują przepisy odrębne;
5) teren częściowo znajduje się w oznaczonej na rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej
wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego 1.KZ-C, w zasięgu której
obowiązują przepisy § 7 ust. 2 i 3.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy - teren znajduje się w zasięgu korytarza linii metra, oznaczonego na rysunku
planu, dla którego obowiązują przepisy § 11 ust 1.
§ 99. Dla terenu 7.KD-L (ul. Spiska) ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy lokalnej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego:
1) ustala się południową granicę pasa drogowego wyznaczonego linią rozgraniczającą, zgodnie
z rysunkiem planu;
2) powiązania z 5.1.KD-G zgodnie z ustaleniami dla tego terenu;
3) ustala się wkomponowanie w realizowane zagospodarowanie pomnika lub akcentu
architektonicznego, oznaczonego na rysunku planu, o maksymalnej wysokości 4,0 m;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 4%.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) ustala się nasadzenie, zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na
rysunku planu jako rejony lokalizacji rzędów drzew, dla których:
a) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
siedliskowych,
b) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m,
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c) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd,
d) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację,
e) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew
w innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację;
2) ustala się realizację strefy zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
a) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany,
b) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych,
c) ustala się nieprzekraczalny udział 20% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni,
d) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej
architektury oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji.
§ 100. Dla terenu 8.1.KD-L (ul. J. U. Niemcewicza odcinek zachodni) ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy lokalnej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego:
1) ustala się szerokośd pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, wynoszącą
minimum 16,7 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się powiązania z: 13.1.KD-D; 17.KD-D;
3) powiązania z 5.1.KD-G zgodnie z ustaleniami dla tego terenu;
4) nakazuje się realizację nawierzchni i zieleni w kompozycjach i układach podkreślających oś
wielkoprzestrzennego założenia urbanistycznego;
5) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 10%.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się nasadzenie,
zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na rysunku planu jako rejony
lokalizacji rzędów drzew, dla których:
1) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
siedliskowych;
2) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m;
3) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd;
4) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację;
5) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew
w innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację.
§ 101. Dla terenu 8.2.KD-L (ul. J. U. Niemcewicza odcinek wschodni) ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy lokalnej.
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2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego:
1) ustala się południową granicę pasa drogowego wyznaczonego linią rozgraniczającą, zgodnie
z rysunkiem planu;
2) ustala się powiązania z 19.KD-D;
3) powiązania z 2.KD-GP i z 5.1.KD-G zgodnie z ustaleniami dla tych terenów;
4) nakazuje się realizację nawierzchni i zieleni w kompozycjach i układach podkreślających oś
wielkoprzestrzennego założenia urbanistycznego;
5) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 10%.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków:
1) ustala się nasadzenie, zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na
rysunku planu jako rejony lokalizacji rzędów drzew, dla których:
a) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
siedliskowych,
b) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m,
c) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd,
d) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację,
e) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew
w innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację;
2) teren częściowo znajduje się w oznaczonej na rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej
wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego 1.KZ-C, w zasięgu której
obowiązują przepisy § 7 ust. 2 i 3.
§ 102. Dla terenu 9.KD-L (ul. Białobrzeska) ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy lokalnej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego:
1) ustala się szerokośd pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, wynoszącą
minimum 15,8 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się powiązania z: 10.1.KD-L, 10.2.KD-L, 11.KD-L, 12.KD-D, 14.1.KD-D, 14.2.KD-D,
15.KD-D;
3) powiązania z 1.KD-GP zgodnie z ustaleniami dla tego terenu;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 7%.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków:
1) ustala się nasadzenie, zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na
rysunku planu jako rejony lokalizacji rzędów drzew, dla których:
a) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
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siedliskowych,
b) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m,
c) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd,
d) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację,
e) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew
w innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację;
2) teren częściowo znajduje się w oznaczonej na rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej
wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego 1.KZ-C, w zasięgu której
obowiązują przepisy § 7 ust. 2 i 3.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy:
1) teren częściowo znajduje się w zasięgu korytarza linii metra, oznaczonego na rysunku planu,
dla którego obowiązują przepisy § 11 ust 1;
2) teren częściowo znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływao
dynamicznych podziemnych odcinków linii metra, wskazanym na rysunku planu, o którym
mowa w § 11 ust. 2.
§ 103. Dla terenu 10.1.KD-L (ul. Sękocioska odcinek zachodni) ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy lokalnej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego:
1) ustala się szerokośd pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, wynoszącą
minimum 17,5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) powiązania z 9.KD-L zgodnie z ustaleniami dla tego terenu;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 15%.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków:
1) ustala się nasadzenie, zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na
rysunku planu jako rejony lokalizacji rzędów drzew, dla których:
a) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
siedliskowych,
b) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m,
c) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd,
d) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację,
e) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew
w innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację;
2) teren częściowo znajduje się w oznaczonej na rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej
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wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego 1.KZ-C, w zasięgu której
obowiązują przepisy § 7 ust. 2 i 3.
§ 104. Dla terenu 10.2.KD-L (ciąg ulic Sękocioska odcinek wschodni – Słupecka) ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy lokalnej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego:
1) ustala się szerokośd pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, wynoszącą
minimum 24,5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się powiązania z: 13.1.KD-D, 13.2.KD-D, 17.KD-D, 18.KD-D;
3) powiązania z 9.KD-L i 5.2.KD-G zgodnie z ustaleniami dla tych terenów;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 10%.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków:
1) nakazuje się ochronę istniejących szczególnie cennych drzew, oznaczonych na rysunku planu
jako drzewa o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, poprzez:
a) obowiązek zachowania oraz uwzględnienia ich w docelowym zagospodarowaniu terenu,
b) zakaz utwardzania nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu drzewa, mogącego prowadzid
do pogorszenia stanu biologicznego drzewa,
c) zakaz wykonywania w zasięgu koron prac ziemnych mogących prowadzid do znacznego
uszkodzenia systemu korzeniowego, w szczególności z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu;
2) ustala się nasadzenie, zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na
rysunku planu jako rejony lokalizacji rzędów drzew, dla których:
a) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
siedliskowych, w szczególności wiązów,
b) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m,
c) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd,
d) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację,
e) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew
w innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację;
3) teren częściowo znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru
zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny pl. G. Narutowicza
– 1.KZ-RZ, dla którego obowiązują przepisy odrębne;
4) teren znajduje się w oznaczonej na rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej
wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego 1.KZ-C, w zasięgu której
obowiązują przepisy § 7 ust. 2 i 3.
§ 105. Dla terenu 11.KD-L (ul. Barska odcinek wschodni) ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy lokalnej.
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2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego:
1) ustala się szerokośd pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, wynoszącą
minimum 16,7 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się powiązania z 13.2.KD-D i 13.3.KD-D;
3) powiązania z 5.2.KD-G i 9.KD-L zgodnie z ustaleniami dla tych terenów;
4) w wyznaczonej na rysunku planu przestrzeni wymagającej szczególnej aranżacji, realizowanej
zgodnie z § 8 ust. 3:
a) nakazuje się stosowanie specjalnie zaaranżowanego wyposażenia wyznaczonej
przestrzeni, odróżniającego się od pozostałych przestrzeni publicznych stylistycznie i
kolorystycznie, tj. obiektów małej architektury, obiektów służących utrzymaniu porządku
oraz obiektów i urządzeo rekreacyjnych lub informacyjnych innych niż MSI,
b) nakazuje się stosowanie na posadzce materiałów o wysokim standardzie jakościowym,
stanowiących spójne opracowanie;
5) w strefie ochrony widoku, oznaczonej na rysunku planu, zakazuje się lokalizowania
elementów zagospodarowania w sposób zakłócający odbiór wizualny eksponowanej bryły
zabytkowego kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny parafii
św. Jakuba Apostoła;
6) w rejonie wskazanym na rysunku planu dopuszcza się lokalizowanie wejśd i wyjśd z metra;
7) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 7%.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków:
1) ustala się nasadzenie, zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na
rysunku planu jako rejony lokalizacji rzędów drzew, dla których:
a) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
siedliskowych, w szczególności wiązów,
b) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m,
c) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd,
d) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację,
e) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew
w innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację;
2) teren częściowo znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru
zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny pl. G. Narutowicza –
1.KZ-RZ, dla którego obowiązują przepisy odrębne;
3) teren znajduje się w oznaczonej na rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej
wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego 1.KZ-C, w zasięgu której
obowiązują przepisy § 7 ust. 2 i 3.

128
Numer wersji: 46; Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2022 13:25

4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w
tym zakaz zabudowy - teren znajduje się w zasięgu korytarza linii metra, oznaczonego na rysunku
planu, dla którego obowiązują przepisy § 11 ust 1.
§ 106. Dla terenu 12.KD-D (ul. Barska odcinek zachodni) ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdowej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego:
1) ustala się szerokośd pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, wynoszącą
minimum 16,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) powiązania z 9.KD-L zgodnie z ustaleniami dla tego terenu;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 15%.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) ustala się nasadzenie, zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na
rysunku planu jako rejony lokalizacji rzędów drzew, dla których:
a) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
siedliskowych,
b) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m,
c) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd,
d) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację,
e) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew
w innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację;
2) ustala się realizację strefy zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
a) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany,
b) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych,
c) ustala się nieprzekraczalny udział 20% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni,
d) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej
architektury oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji;
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy - teren znajduje się w zasięgu korytarza linii metra, oznaczonego na rysunku
planu, dla którego obowiązują przepisy § 11 ust 1.
§ 107. Dla terenu 13.1.KD-D (ul. Kaliska odcinek północny) ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdowej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego:
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1) ustala się szerokośd pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, wynoszącą
minimum 10,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) powiązania z 8.1.KD-L i 10.2.KD-L zgodnie z ustaleniami dla tych terenów;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 2%.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków:
1) ustala się nasadzenie, zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na
rysunku planu jako rejony lokalizacji rzędów drzew, dla których:
a) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
siedliskowych,
b) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m,
c) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd,
d) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację,
e) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew
w innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację;
2) teren częściowo znajduje się w oznaczonej na rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej
wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego 1.KZ-C, w zasięgu której
obowiązują przepisy § 7 ust. 2 i 3.
§ 108. Dla terenu 13.2.KD-D (ul. Kaliska odcinek środkowy) ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdowej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego:
1) ustala się szerokośd pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, wynoszącą
minimum 14,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się powiązania z 14.2.KD-D;
3) powiązania z 10.2.KD-L i 11.KD-L zgodnie z ustaleniami dla tych terenów;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 5%.
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) teren częściowo znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru
zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny pl. G. Narutowicza
– 1.KZ-RZ, dla którego obowiązują przepisy odrębne;
2) teren znajduje się w oznaczonej na rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej
wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego 1.KZ-C, w zasięgu której
obowiązują przepisy § 7 ust. 2 i 3.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy:
1) teren częściowo znajduje się w zasięgu korytarza linii metra, oznaczonego na rysunku planu,
dla którego obowiązują przepisy § 11 ust 1;
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2) teren znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływao
dynamicznych podziemnych odcinków linii metra, wskazanym na rysunku planu, o którym
mowa w § 11 ust. 2.
§ 109. Dla terenu 13.3.KD-D (ul. Kaliska odcinek południowy) ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdowej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) ustala się szerokośd pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, wynoszącą
minimum 12,5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się powiązania z 15.KD-D;
3) powiązania z 11.KD-L zgodnie z ustaleniami dla tego terenu;
4) ustala się zachowanie i wkomponowanie w realizowane zagospodarowanie pomnika lub
akcentu architektonicznego, oznaczonego na rysunku planu, o maksymalnej wysokości 4,0 m;
5) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 15%.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków:
1) ustala się nasadzenie, zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na
rysunku planu jako rejony lokalizacji rzędów drzew, dla których:
a) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
siedliskowych,
b) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m,
c) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd,
d) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację,
e) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew w
innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację;
2) ustala się realizację strefy zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
a) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany,
b) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych,
c) ustala się nieprzekraczalny udział 30% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni,
d) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej
architektury oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji;
3) teren znajduje się w oznaczonej na rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej
wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego 1.KZ-C, w zasięgu której
obowiązują przepisy § 7 ust. 2 i 3.
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4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy:
1) teren częściowo znajduje się w zasięgu korytarza linii metra, oznaczonego na rysunku planu,
dla którego obowiązują przepisy § 11 ust 1;
2) teren znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływao
dynamicznych podziemnych odcinków linii metra, wskazanym na rysunku planu, o którym
mowa w § 11 ust. 2.
§ 110. Dla terenu 14.1.KD-D (ul. T. Joteyki odcinek zachodni) ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdowej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego:
1) ustala się szerokośd pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, wynoszącą
minimum 18,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) powiązania z 9.KD-L zgodnie z ustaleniami dla tego terenu;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 12%.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków:
1) ustala się nasadzenie, zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na
rysunku planu jako rejony lokalizacji rzędów drzew, dla których:
a) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
siedliskowych,
b) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m,
c) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd,
d) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację,
e) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew
w innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację;
2) teren znajduje się w oznaczonej na rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej
wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego 1.KZ-C, w zasięgu której
obowiązują przepisy § 7 ust. 2 i 3.
§ 111. Dla terenu 14.2.KD-D (ul. T. Joteyki odcinek wschodni) ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdowej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego:
1) ustala się szerokośd pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, wynoszącą
minimum 12,5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) powiązania z 9.KD-L i 13.2.KD-D zgodnie z ustaleniami dla tych terenów;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 5%.
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3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków:
1) ustala się nasadzenie, zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na
rysunku planu jako rejony lokalizacji rzędów drzew, dla których:
a) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
siedliskowych,
b) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m,
c) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd,
d) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację,
e) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew
w innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację;
2) teren znajduje się w oznaczonej na rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej
wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego 1.KZ-C, w zasięgu której
obowiązują przepisy § 7 ust. 2 i 3.
§ 112. Dla terenu 15.KD-D (ul. Węgierska) ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdowej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego:
1) ustala się szerokośd pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, wynoszącą
minimum 10,5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się powiązania z 16.KD-D;
3) powiązania z 9.KD-L i 13.3.KD-D zgodnie z ustaleniami dla tych terenów;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 2%.
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: teren znajduje się w oznaczonej na
rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej wybranych parametrów historycznego układu
urbanistycznego 1.KZ-C, w zasięgu której obowiązują przepisy § 7 ust. 2 i 3.
§ 113. Dla terenu 16.KD-D (ul. Drobiazg) ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdowej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego:
1) ustala się szerokośd pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, wynoszącą
minimum 17,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) powiązania z 15.KD-D zgodnie z ustaleniami dla tego terenu;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków:
1) ustala się nasadzenie, zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na
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rysunku planu jako rejony lokalizacji rzędów drzew, dla których:
a) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
siedliskowych,
b) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m,
c) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd,
d) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację,
e) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew
w innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację;
2) ustala się realizację strefy zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
a) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany,
b) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych,
c) ustala się nieprzekraczalny udział 30% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni,
d) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej
architektury oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji;
3) nakazuje się zachowanie i wkomponowanie we współczesne zagospodarowanie historycznej
nawierzchni ul. Drobiazg, w zasięgu oznaczonym na rysunku planu symbolem graficznym jako
obiekty zabytkowe chronione ustaleniami planu;
4) teren znajduje się w oznaczonej na rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej
wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego 1.KZ-C, w zasięgu której
obowiązują przepisy § 7 ust. 2 i 3.
4. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
1) dla istniejącej zabudowy garażowej dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie
i użytkowanie terenu na potrzeby zabudowy garażowej przez okres 5 lat od wejścia w życie
planu;
2) ustala się umożliwienie obsługi komunikacyjnej dla terenu B.10.UP w terminie nie dłuższym
niż 5 lat od wejścia w życie planu.
§ 114. Dla terenu 17.KD-D (ul. Andrzejowska) ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdowej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego:
1) ustala się szerokośd pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, wynoszącą
minimum 10,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) powiązania z 8.1.KD-L i 10.2.KD-L zgodnie z ustaleniami dla tych terenów;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 4%.
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3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: teren znajduje się w oznaczonej na
rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej wybranych parametrów historycznego układu
urbanistycznego 1.KZ-C, w zasięgu której obowiązują przepisy § 7 ust. 2 i 3.
§ 115. Dla terenu 18.KD-D (ul. Poniecka) ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdowej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego:
1) ustala się szerokośd pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, wynoszącą
minimum 12,5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) powiązania z 10.2.KD-D zgodnie z ustaleniami dla tego terenu;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 10%.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków:
1) ustala się nasadzenie, zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na
rysunku planu jako rejony lokalizacji rzędów drzew, dla których:
a) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
siedliskowych,
b) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m,
c) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd,
d) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację,
e) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew
w innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację;
2) ustala się realizację strefy zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, dla której:
a) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i komponowanych
krzewów, ale z dopuszczeniem ich wymiany,
b) nakazuje się realizację nowych nasadzeo grup drzew i krzewów na powierzchniach
biologicznie czynnych jeszcze docelowo niezagospodarowanych,
c) ustala się nieprzekraczalny udział 30% powierzchni utwardzonej w odniesieniu do
powierzchni strefy zieleni,
d) nakazuje się stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektów małej
architektury oraz urządzeo służących wypoczynkowi i rekreacji;
3) teren znajduje się w oznaczonej na rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej
wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego 1.KZ-C, w zasięgu której
obowiązują przepisy § 7 ust. 2 i 3.
§ 116. Dla terenu 19.KD-D (ul. A. Asnyka) ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdowej.
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2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego:
1) ustala się szerokośd pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, wynoszącą
minimum 21,5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) powiązania z 6.KD-Z i 8.2.KD-L zgodnie z ustaleniami dla tych terenów;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 15%.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków:
1) ustala się nasadzenie, zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na
rysunku planu jako rejony lokalizacji rzędów drzew, dla których:
a) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
siedliskowych,
b) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m,
c) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd,
d) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację,
e) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew
w innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację;
2) teren znajduje się w oznaczonej na rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej
wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego 1.KZ-C, w zasięgu której
obowiązują przepisy § 7 ust. 2 i 3.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy:
1) teren częściowo znajduje się w zasięgu korytarza linii metra, oznaczonego na rysunku planu,
dla którego obowiązują przepisy § 11 ust 1;
2) teren częściowo znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływao
dynamicznych podziemnych odcinków linii metra, wskazanym na rysunku planu, o którym
mowa w § 11 ust. 2.
§ 117. Dla terenu 20.KD-D (ul. Uniwersytecka) ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdowej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego:
1) ustala się szerokośd pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, wynoszącą
minimum 26,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się powiązania z: 21.1.KD-D, 21.2.KD-D, 22.1.KD-D, 22.2.KD-D;
3) powiązania z 6.KD-Z zgodnie z ustaleniami dla tego terenu;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
5) ustala się przestrzeo wymagającą szczególnej aranżacji, zgodnie z rysunkiem planu dla której:
a) nakazuje się stosowanie specjalnie zaaranżowanego wyposażenia wyznaczonej
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przestrzeni, odróżniającego się od pozostałych przestrzeni publicznych stylistycznie i
kolorystycznie, tj. obiektów małej architektury, obiektów służących utrzymaniu porządku
oraz obiektów i urządzeo rekreacyjnych lub informacyjnych innych niż MSI,
b) nakazuje się realizację nawierzchni w kompozycjach i układach podkreślających oś
kompozycyjno-widokową,
c) nakazuje się stosowanie na posadzce materiałów o wysokim standardzie jakościowym,
stanowiących spójne opracowanie;
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków:
1) ustala się nasadzenie, zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na
rysunku planu jako rejony lokalizacji rzędów drzew, dla których:
a) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
siedliskowych,
b) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m,
c) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd,
d) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację,
e) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew
w innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację;
2) teren częściowo znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru
zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny pl. G. Narutowicza
– 1.KZ-RZ, dla którego obowiązują przepisy odrębne;
3) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny i zespół budowlany wraz z zielenią
– Kolonia Lubeckiego – 2.KZ-RZ, dla którego obowiązują przepisy odrębne.
§ 118. Dla terenu 21.1.KD-D (ul. M. Mochnackiego odcinek południowy) ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdowej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego:
1) ustala się szerokośd pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, wynoszącą
minimum 11,5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się powiązania z 26.KD-D i 27.KD-D;
3) powiązania z 5.3.KD-G i 20.KD-D zgodnie z ustaleniami dla tych terenów;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 7%.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków:
1) ustala się nasadzenie, zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na
rysunku planu jako rejony lokalizacji rzędów drzew, dla których:
a) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
137
Numer wersji: 46; Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2022 13:25

siedliskowych,
b) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m,
c) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd,
d) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację,
e) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew
w innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację;
2) teren częściowo znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru
zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny pl. G. Narutowicza
– 1.KZ-RZ, dla którego obowiązują przepisy odrębne;
3) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny i zespół budowlany wraz z zielenią –
Kolonia Lubeckiego – 2.KZ-RZ, dla którego obowiązują przepisy odrębne.
§ 119. Dla terenu 21.2.KD-D (ul. M. Mochnackiego odcinek północny) ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdowej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego:
1) ustala się szerokośd pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, wynoszącą
minimum 11,5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) powiązania z 6.KD-Z i 20.KD-D zgodnie z ustaleniami dla tych terenów;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 4%.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków:
1) ustala się nasadzenie, zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na
rysunku planu jako rejony lokalizacji rzędów drzew, dla których:
a) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
siedliskowych,
b) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m,
c) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd,
d) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację,
e) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew
w innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację;
2) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny i zespół budowlany wraz z zielenią
– Kolonia Lubeckiego – 2.KZ-RZ, dla którego obowiązują przepisy odrębne.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy:
138
Numer wersji: 46; Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2022 13:25

1) teren częściowo znajduje się w zasięgu korytarza linii metra, oznaczonego na rysunku planu,
dla którego obowiązują przepisy § 11 ust 1;
2) teren częściowo znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływao
dynamicznych podziemnych odcinków linii metra, wskazanym na rysunku planu, o którym
mowa w § 11 ust. 2.
§ 120. Dla terenu 22.1.KD-D (ul. J. Mianowskiego odcinek południowy) ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdowej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego:
1) ustala się szerokośd pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, wynoszącą
minimum 14,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się powiązania z 26.KD-D;
3) powiązania z 20.KD-D zgodnie z ustaleniami dla tego terenu;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 10%.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków:
1) ustala się nasadzenie, zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na
rysunku planu jako rejony lokalizacji rzędów drzew, dla których:
a) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
siedliskowych,
b) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m,
c) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd,
d) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację,
e) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew
w innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację;
2) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny i zespół budowlany wraz z zielenią
– Kolonia Lubeckiego – 2.KZ-RZ, dla którego obowiązują przepisy odrębne.
§ 121. Dla terenu 22.2.KD-D (ul. J. Mianowskiego odcinek północny) ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdowej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego:
1) ustala się szerokośd pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, wynoszącą
minimum 11,5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się powiązania z 23.KD-D;
3) powiązania z 6.KD-Z i 20.KD-D zgodnie z ustaleniami dla tych terenów;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 5%.
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3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się nasadzenie,
zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na rysunku planu jako rejony
lokalizacji rzędów drzew, dla których:
1) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
siedliskowych;
2) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m;
3) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd;
4) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację;
5) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew
w innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy:
1) teren częściowo znajduje się w zasięgu korytarza linii metra, oznaczonego na rysunku planu,
dla którego obowiązują przepisy § 11 ust 1;
2) teren częściowo znajduje się w zasięgu obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływao
dynamicznych podziemnych odcinków linii metra, wskazanym na rysunku planu, o którym
mowa w § 11 ust. 2.
§ 122. Dla terenu 23.KD-D (ul. W. Rapackiego) ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdowej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego:
1) ustala się szerokośd pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, wynoszącą
minimum 11,5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) powiązania z 3.1.KD-GP i 22.2.KD-D zgodnie z ustaleniami dla tych terenów;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 10%.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków:
1) ustala się nasadzenie, zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na
rysunku planu jako rejony lokalizacji rzędów drzew, dla których:
a) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
siedliskowych,
b) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m,
c) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd,
d) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację,
e) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew
w innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację;
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2) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny i zespół budowlany wraz z zielenią
– Kolonia Lubeckiego – 2.KZ-RZ, dla którego obowiązują przepisy odrębne.
§ 123. Dla terenu 24.KD-D (ul. J. Dantyszka) ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdowej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego:
1) ustala się szerokośd pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, wynoszącą
minimum 12,5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) powiązania z 3.1.KD-GP i 3.2.KD-GP zgodnie z ustaleniami dla tych terenów;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 10%.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków:
1) ustala się nasadzenie, zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na
rysunku planu jako rejony lokalizacji rzędów drzew, dla których:
a) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
siedliskowych,
b) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m,
c) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd,
d) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację,
e) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew
w innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację;
2) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny i zespół budowlany wraz z zielenią
– Kolonia Lubeckiego – 2.KZ-RZ, dla którego obowiązują przepisy odrębne.
§ 124. Dla terenu 25.KD-D (ul. M. Reja) ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdowej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego:
1) ustala się szerokośd pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, wynoszącą
minimum 10,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) powiązania z 3.1.KD-GP i 3.2.KD-GP zgodnie z ustaleniami dla tych terenów;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 5%.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków:
1) ustala się nasadzenie, zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na
rysunku planu jako rejony lokalizacji rzędów drzew, dla których:
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a) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
siedliskowych,
b) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m,
c) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd,
d) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację,
e) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew
w innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację;
2) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny i zespół budowlany wraz z zielenią
– Kolonia Lubeckiego – 2.KZ-RZ, dla którego obowiązują przepisy odrębne.
§ 125. Dla terenu 26.KD-D (ul. A. Pługa) ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdowej.
2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego:
1) ustala się szerokośd pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, wynoszącą
minimum 16,5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) powiązania z: 1.KD-GP, 21.1.KD-D, 22.1.KD-D zgodnie z ustaleniami dla tych terenów;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 15%.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków:
1) ustala się nasadzenie, zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na
rysunku planu jako rejony lokalizacji rzędów drzew, dla których:
a) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
siedliskowych,
b) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m,
c) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd,
d) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację,
e) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew
w innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację;
2) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny i zespół budowlany wraz z zielenią
– Kolonia Lubeckiego – 2.KZ-RZ, dla którego obowiązują przepisy odrębne.
§ 126. Dla terenu 27.KD-D (ul. Z. Glogera) ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdowej.
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2. Wskaźniki zagospodarowania terenu wraz z zasadami ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego:
1) ustala się szerokośd pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, wynoszącą
minimum 16,5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) powiązania z 1.KD-GP i 21.1.KD-D zgodnie z ustaleniami dla tych terenów;
3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 15%.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków:
1) ustala się nasadzenie, zachowanie lub uzupełnienie rzędów drzew w rejonie oznaczonym na
rysunku planu jako rejony lokalizacji rzędów drzew, dla których:
a) nakazuje się nasadzenia drzew gatunków dostosowanych do lokalnych warunków
siedliskowych,
b) nakazuje się kształtowanie rzędu drzew jako kompozycji liniowej z zachowaniem odległości
pomiędzy drzewami nie większej niż 8,0 m,
c) dopuszcza się lokalizowanie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, takim jak np. przystanek komunikacji miejskiej lub zjazd,
d) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie w sposób zapewniający ich naturalną wegetację,
e) w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza się sadzenie drzew
w innej formie umożliwiającej ich wieloletnią wegetację;
2) teren znajduje się w zasięgu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny i zespół budowlany wraz z zielenią
– Kolonia Lubeckiego – 2.KZ-RZ, dla którego obowiązują przepisy odrębne.
Rozdział 3
Przepisy koocowe
§ 127. W granicach obszaru objętego planem traci moc uchwała Nr LXVI/2058/2009 Rady
m.st. Warszawy z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu Ochota Centrum.
§ 128. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego
Warszawy.
§ 129. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy.
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§ 130. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy
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Załącznik nr 3
do uchwały nr ....
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z ........ r.

Sposób realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu
Narutowicza, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadao własnych m.st.
Warszawy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

I. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:
1. Inwestycje służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkaoców stanowią – zgodnie
z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – zadania własne Miasta
Stołecznego Warszawy.
2. Inwestycjami służącymi zaspokojeniu potrzeb zbiorowych mieszkaoców zapisanymi w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego, będą inwestycje związane z realizacją sieci
komunikacyjnej.
3. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzid będą właściwe przedsiębiorstwa w
kompetencji których leży rozwój sieci.
4. Inwestycje realizowane będą na podstawie przepisów odrębnych.
II. Finansowanie inwestycji należących do zadao własnych Miasta Stołecznego Warszawy, odbywad
się będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2021 r. poz. 305 z poźn. zm.), w oparciu o:
1. Wydatki inwestycyjne z budżetu miasta, zgodnie z uchwałami budżetowymi;
2. Współfinansowanie środkami zewnętrznymi poprzez budżet miasta, w ramach między innymi:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,
d) kredytów, pożyczek bankowych,
e) z udziału inwestorów zewnętrznych na podstawie odrębnych porozumieo,
f) innych środków zewnętrznych;
3. Wydatki majątkowe miasta określone odrębnymi uchwałami rady miasta.
Koszty przewidziane na realizację zadao, powinny byd przewidziane w Wieloletniej Prognozie
Finansowej m.st. Warszawy, a także w nowych uchwałach budżetowych Rady m.st. Warszawy.
III. Finansowanie inwestycji, należących do zadao własnych Miasta Stołecznego Warszawy,
wynikających z planu, przebiegad będzie w oparciu o określenie terminu przystąpienia i zakooczenia
realizacji tych zadao, ustalonych według celowości oraz oszczędności, z zachowaniem zasady
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uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz w sposób umożliwiający terminową
realizację zadao.

Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy
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