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PROJEKT 

UCHWAŁA NR .................. 
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia ...................... 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Foksal 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.2), w związku z Uchwałą XCIII/2739/2010 z dnia 5 21 października 
2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
ulicy Foksal, Rada m. st. Warszawy stwierdzając, że niniejszy plan jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy przyjętego uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr 
LXXXII/2746/2006 z dnia 10 października 2006 r. z późniejszymi zmianami 3 - uchwala, co następuje: 

 

Rozdział 1 

Przepisy wstępne 

§1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Foksal, zwany dalej „planem”, obejmuje 
obszar położony w Warszawie w dzielnicy Śródmieście ograniczony ulicami Nowy Świat, Ogrodową, 
Kruczkowskiego i Książęcą, którego granice wyznaczają: 

1) od północy: linia łącząca południowo-wschodni narożnik dz. nr 17/1 z Obr. 5-03-11 z południowo-
zachodnim narożnikiem działki 131 z Obr. 5-04-07, południowa granica dz. nr 131 z Obr. 5-04-07, linia 
łącząca południowo-wschodni narożnik dz. 131 z Obr. 5-04-07 z południowo-zachodnim narożnikiem dz. nr 
93 z Obr. 5-04-07, południowa i wschodnia granica dz. nr 93 z Obr. 5-04-07, południowa granica dz. nr 95 
z Obr. 5-04-07, linia łącząca południowo-wschodni narożnik dz. nr 95 z Obr. 5-04-07 z południowo-
zachodnim narożnikiem dz. nr 102/1 z Obr. 5-04-07, południowa granica dz. nr 102/1 z Obr. 5-04-07, 
zachodnia i południowa granica dz. nr 102/2 z Obr. 5-04-07, południowa granica dz. nr 102/3 z Obr. 5-04-
07;  

2) od wschodu: zachodnia granica dz. nr 103 z Obr 5-04-07 i jej przedłużenie do zachodniej granicy dz. nr 
4/1 z Obr. 5-06-02, zachodnia granica dz. nr 4/1 i 4/2 z Obr. 5-06-02 i jej przedłużenie do północno-
zachodniego narożnika dz. nr 27/1 z Obr. 5-06-01;  

3) od południa: część południowej granicy dz. nr 8/3 z Obr. 5-06-01 do południowej granicy dz. nr 8/4 z 
Obr. 5-06-01, południowa granica dz. nr 8/4, część południowej granicy dz. nr 8/3 z Obr. 5-06-01; 

4) od zachodu: zachodnia granica dz. nr 8/3 z Obr. 5-06-01, wschodnia i północna granica dz. nr 2 z Obr. 5-
06-01, zachodnia granica dz. nr 1 z Obr. 5-06-01, zachodnia granica dz. nr 130 z Obr. 5-04-07, południowa 
i zachodnia granica dz. nr 13 z Obr. 5-03-11 do przecięcia z linią będącą przedłużeniem południowej 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 
167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 11, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777.  
 
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, 
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 
1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 
1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901.  
 
3 Zmiany studium uchwałą Nr L/1521/2009 z dnia 26 lutego 2009 r., uchwałą Nr LIV/1631/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r., uchwałą Nr 
XCII/2689/2010 z dnia 7 października 2010 r. 
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granicy działki nr 131 z Obr. 5-04-07. 

2. Granice obszaru planu, o których mowa w ust. 1 pokazano na rysunku planu sporządzonym w skali 1: 1000, 
stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Załącznikami do uchwały są: 
1) rysunek planu, stanowiący załącznik Nr 1; 
2) rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2; 
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 3. 

4. Plan zawiera ustalenia merytoryczne dotyczące: 
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania; 
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 
4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 
5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 
6) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 

gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy oraz procentowe wskaźniki terenów biologicznie 
czynnych; 

7) zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem; 
8) warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy; 
9) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 
10) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 
11) stawek procentowych służących naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości; 
12) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej; 
13) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych; 
14) granic terenów zamkniętych. 

§2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o: 
1) terenie – należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu podstawowym i 

dopuszczalnym oraz o określonych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi; 

2) działce budowlanej – należy przez to rozumieć działkę budowlaną, o której mowa w art. 2, pkt 12 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

3) przeznaczeniu terenu lub obiektu – należy przez to rozumieć kategorie przeznaczenia terenu, w tym 
mieszczące się w danym przeznaczeniu funkcje obiektu, które są dopuszczone na danym terenie lub w 
obiekcie; w planie określa się przeznaczenie podstawowe i przeznaczenie dopuszczalne; 

4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie 
przeważające na terenie działki budowlanej albo na terenie bez prawa zabudowy; przy czym powierzchnia 
użytkowa obiektów o przeznaczeniu podstawowym nie może być mniejsza niż 60% powierzchni użytkowej 
wszystkich obiektów na działce budowlanej; 

5) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, 
dopuszczone na terenie działki budowlanej albo na terenie bez prawa zabudowy na warunkach 
określonych planem; przy czym powierzchnia użytkowa obiektów o przeznaczeniu dopuszczalnym nie 
może być większa niż 40% powierzchni użytkowej wszystkich obiektów na działce budowlanej, chyba, że 
ustalenia planu stanowią inaczej; 

6) wskaźniku maksymalnej intensywności zabudowy na działce budowlanej – należy przez to rozumieć 
największą nieprzekraczalną wartość stosunku powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji 
nadziemnych wszystkich budynków istniejących i lokalizowanych na działce budowlanej, z wyłączeniem 
powierzchni logii, tarasów lub balkonów, do powierzchni całkowitej działki budowlanej; 

7) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę powierzchniową 
na terenie działki budowlanej, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie 
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mniejszej niż 10 m2 urządzonych, jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną 
wegetację; 

8) minimalnym wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć najmniejszy 
procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej na działce budowlanej; 

9) maksymalnej wysokości budynków – należy przez to rozumieć największy, nieprzekraczalny wymiar 
pionowy budynku (w metrach) mierzony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku 
do najwyżej położonej krawędzi dachu; 

10) obowiązujących liniach zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczone na terenie linie 
usytuowania zewnętrznej, najbliższej w stosunku do linii rozgraniczającej terenu ściany budynku, bez 
uwzględniania: balkonów, loggii, werand, wykuszy, okapów i nadwieszeń wystających poza obrys budynku 
nie więcej niż 1,5 m oraz schodów zewnętrznych i ramp przy wejściach do budynków; 

11) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczone na terenie linie 
określające najmniejszą dopuszczalną odległość, w jakiej może być usytuowany budynek w stosunku do 
linii rozgraniczającej ulicy, linii rozgraniczającej alei pieszej, linii rozgraniczającej placu, linii 
rozgraniczającej innego terenu, wnętrza podwórka lub innych obiektów i urządzeń; bez uwzględniania: 
balkonów, loggii, werand, wykuszy, okapów i nadwieszeń wystających poza obrys budynku nie więcej niż 
1,5 m oraz schodów zewnętrznych i ramp przy wejściach do budynków; 

12) maksymalnej długości elewacji frontowej budynku – należy przez to rozumieć największy, 
nieprzekraczalny wymiar poziomy elewacji budynku wyrażony w metrach, mierzony między skrajnymi 
narożnikami budynku; 

13) maksymalnej liczbie kondygnacji – należy przez to rozumieć największą, nieprzekraczalną liczbę 
kondygnacji użytkowych nadziemnych budynku; 

14) maksymalnej powierzchni zabudowy na działce budowlanej – należy przez to rozumieć największą 
nieprzekraczalną wartość procentową stosunku powierzchni zajętej przez wszystkie budynki zlokalizowane 
na działce budowlanej w stanie wykończonym, bez tarasów, bez schodów zewnętrznych, bez ramp i 
podjazdów, oraz bez części podziemnych budynków niewystających ponad poziom terenu, do całkowitej 
powierzchni działki budowlanej; 

15) miejscach i przestrzeniach publicznych – należy przez to rozumieć istniejący lub projektowany w 
ramach planu system przestrzeni ogólnodostępnych dla wszystkich użytkowników obszaru objętego 
planem;  

16) głównych miejscach i przestrzeniach publicznych – należy przez to rozumieć miejsca i przestrzenie 
publiczne wskazane w planie, jako ważniejsze w strukturze przestrzennej obszaru i wymagające 
szczególnego opracowania posadzek, obiektów małej architektury, układu zieleni miejskiej oraz elewacji 
budynków tworzących ich pierzeje; 

17) dominancie przestrzennej – należy przez to rozumieć obiekt budowlany wyróżniający się w stosunku 
do otaczającej zabudowy lub zagospodarowania terenu eksponowanym usytuowaniem, gabarytami, 
jakością rozwiązań architektonicznych oraz detalu architektonicznego lub publiczną funkcją; 

18) dominancie wysokościowej – należy przez to rozumieć budynek lub jego wyodrębniony fragment, 
wyróżniający się spośród otaczającej zabudowy wysokością, określoną w przepisach szczegółowych dla 
terenów; 

19) osi widokowej – należy przez to rozumieć wyobrażalną prostą kierującą wzrok na charakterystyczne 
elementy zagospodarowania terenu lub terenów; 

20) osi kompozycyjnej - należy przez to rozumieć wyobrażalną prostą biegnącą przez środek układu 
elementów przestrzennych; 

21) usługach – należy przez to rozumieć obiekty wolnostojące lub lokale użytkowe wbudowane, w których 
prowadzona jest działalność służąca zaspokajaniu potrzeb ludności, niezwiązana z wytwarzaniem dóbr 
materialnych metodami przemysłowymi, z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
większej niż 2000m2; przy czym prowadzona działalność nie może powodować przekroczenia 
dopuszczalnych standardów, jakości środowiska poza terenem, na którym jest prowadzona ta działalność; 

22) usługach w parterach budynków – należy przez to rozumieć lokale usługowe zlokalizowane w 
parterze lub w dwóch najniższych nadziemnych kondygnacjach budynków, dostępne od ulicy, ciągu 
pieszego, ciągu pieszo-jezdnego lub terenu drogi wewnętrznej;  
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23) obiektach lub budynkach tymczasowych – należy przez to rozumieć obiekty budowlane 
przeznaczone do czasowego użytkowania w okresie krótszym od ich trwałości technicznej, przewidziane 
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem, z 
wyjątkiem obiektów i budynków towarzyszących budowie lokalizowanych na czas nie dłuższy niż czas 
budowy; 

24) kiosku – należy przez to rozumieć obiekt budowlany tymczasowy o funkcji handlowej lub handlowo-
usługowej, posiadający maksymalnie jedną kondygnację nadziemną, o wysokości nie większej niż 3,5 m i 
o powierzchni użytkowej nie większej niż 12 m2;  

25) urządzeniach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć zlokalizowane pod ziemią, na 
ziemi albo nad ziemią przewody, rurociągi lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, 
elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne, z wyłączeniem przyłączy do budynków; 

26) słupie ogłoszeniowym – należy przez to rozumieć słup w formie walca o średnicy od 120 do 160 cm 
(na wysokości części ekspozycyjnej), wysokości od 270 do 360 cm dla części ekspozycyjnej i 
maksymalnej wysokości nie przekraczającej 470 cm służący do umieszczania materiałów promocyjno – 
informacyjnych o imprezach (wydarzeniach) kulturalnych, oświatowych lub edukacyjnych oraz o patronach 
i sponsorach imprezy; 

27) Miejskim Systemie Informacji (MSI) – należy przez to rozumieć tablice z nazwami ulic, z numerami 
adresowymi, wskazujące kierunki dojść i dojazdów do ważnych obiektów, informacje o obiektach 
zabytkowych, informujące o patronach ulic i placów, zawierające plany miasta lub jego rejonów; 

28) reklamie – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz 
z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia użytkowników ulic, placów 
lub innych przestrzeni publicznych, niebędący znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach, 
znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawianym przez gminę oraz elementem 
Miejskiego Systemu Informacji; w szczególności reklamy obejmują tablice reklamowe i reklamy 
remontowe;  

29) tablicy reklamowej – należy przez to rozumieć wydzielone na nośniku lub obiekcie płaszczyzny, na 
której są naklejane lub mocowane plakaty reklamowe; 

30) reklamie remontowej – należy przez to rozumieć siatki okrywające rusztowanie budowlane, 
dopuszczone do stosowania wyłącznie w trakcie formalnie prowadzonych robót budowlanych; 

31) szyldzie – należy przez to rozumieć zewnętrzne oznaczenie stałego miejsca wykonywania przez 
przedsiębiorcę działalności gospodarczej, mogące zawierać: oznaczenie przedsiębiorcy - firmę lub nazwę 
przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej, a w wypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko 
przedsiębiorcy oraz nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą, oraz zwięzłe określenie 
przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej; w tym także szyldy semaforowe i zwiastuny szyldów: 

32) szyldzie semaforowym – należy przez to rozumieć szyld zamocowany do ściany budynku z 
płaszczyzną umieszczaną pod kątem do płaszczyzny ściany budynku; 

33) szyldzie kierunkowym – należy przez to rozumieć zewnętrzne oznaczenie stałego miejsca 
wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, umieszczane poza nieruchomością, na 
której ta działalność jest wykonywana; szyld kierunkowy może zawierać informację kierującą do siedziby 
firmy i może być umieszczony poza miejscem prowadzenia działalności, ale nie dalej niż 100 m (liczone 
wzdłuż drogi dojścia); 

34) kanale zbiorczym – należy przez to rozumieć kanał technologiczny wraz z budowlami i urządzeniami 
eksploatacyjnymi, realizowany jako niezależny obiekt budowlany, służący umieszczeniu podziemnych 
urządzeń infrastruktury technicznej; 

35) systemie NCS – należy przez to rozumieć Naturalny System Barw opisujący poszczególne kolory, przy 
czym dwie pierwsze cyfry zapisu numerycznego świadczą o procentowej domieszce czerni a dwie kolejne 
cyfry o stopniu chromatyczności; 

36) meblach ulicznych – należy przez to rozumieć stałe i niestałe elementy wyposażenia ulic, placów, alei 
pieszych, parków, skwerów, zieleńców i innych przestrzeni publicznych, takie jak np.: ławki, słupki, 
pachołki, stojaki na rowery, budki telefoniczne, ogródki gastronomiczne (w tym: parasole, ogrodzenia, 
stoliki, krzesła, lady), infomaty, automaty do sprzedaży biletów, produktów spożywczych lub napojów, 
kosze na śmieci (w tym małe pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów), zautomatyzowane toalety 
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publiczne, wiaty przystankowe, latarnie, zegary, maszty uliczne, słupy sygnalizacji świetlnej, słupy trakcji 
tramwajowej i inne. 

2. W odniesieniu do innych określeń użytych w planie i nieujętych w § 2, ust.1, należy stosować definicje zgodne z 
obowiązującymi przepisami odrębnymi.  

§3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  
1) granica obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, w tym: 

linie rozgraniczające wyznaczające tereny kwartałów i tereny komunikacji oraz linie podziałów 
wewnętrznych terenów komunikacji na tereny o różnym sposobie zagospodarowania; 

3) granice terenów zamkniętych; 
4) obowiązujące linie zabudowy; 
5) nieprzekraczalne linie zabudowy;  
6) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy w parterach; 
7) nieprzekraczalne linie zabudowy najwyższych kondygnacji; 
8) osie kompozycyjne i widokowe; 
9) historyczne osie kompozycyjne; 
10) dominanty przestrzenne; 
11) pomniki, miejsca pamięci, rzeźby; 
12) przejścia bramowe i pasaże piesze w parterach zabudowy; 
13) wejścia główne do obiektów; 
14) wejścia główne do parków; 
15) pierzeje zabudowy kształtujące przestrzenie publiczne; 
16) pierzeje usługowe; 
17) place i miejsca wymagające specjalnego opracowania posadzki; 
18) schody, tarasy, murki, słupy itp. elementy do zachowania; 
19) budynki zabytkowe i dobra kultury współczesnej objęte ochroną w planie;  
20) granice terenów dziedzińców wyłączonych z zabudowy; 
21) miejsca lokalizacji pawilonów parkowych; 
22) miejsca lokalizacji kiosków; 
23) wymiary ulic; 
24) wydzielona w przekroju ulicy komunikacja rowerowa; 
25) wloty komunikacji kołowej; 
26) przejścia piesze przez jezdnie; 
27) kładki piesze; 
28) przejścia podziemne; 
29) wiadukt im. Ks. Józefa Poniatowskiego (Al. Jerozolimskie); 
30) Skarpa Warszawska; 
31) strefa bezpośredniej ochrony stoku Skarpy Warszawskiej; 
32) strefa pośredniej ochrony stoku Skarpy Warszawskiej; 
33) szpalery drzew istniejące i projektowane; 
34) pierzeje zieleni wysokiej; 
35) skarpy; 
36) wody powierzchniowe (staw); 
37) oznaczenia literowo – cyfrowe terenów, w tym przeznaczenie terenów i klasyfikacja ulic; 
38) otwarcia widokowe. 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu niewymienione w ust. 1 mają charakter informacyjny. 
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Rozdział 2 

Przeznaczenie terenu 

§4. 1. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania dla fragmentów obszaru planu o określonym 
przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, zwanych 
dalej terenami.  

2. Ustala się przeznaczenie dla terenów śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowo - usługowej oznaczonych 
symbolem C-MWU: 

1) przeznaczenie podstawowe:  
a) mieszkalnictwo wielorodzinne;  
b) mieszkalnictwo zbiorowe z zakresu: hoteli, pensjonatów i domów studenckich; 
c) usługi z zakresu: biur, administracji, handlu detalicznego (z wyjątkiem stacji paliw), gastronomii, 

zdrowia (z wyjątkiem szpitali), oświaty, kultury, nauki, turystyki; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu: poczty i telekomunikacji, rzemiosła (z wyjątkiem 

warsztatów samochodowych);  
3) zakazuje się lokalizowania funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem funkcji związanych z 

przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt. 2, które mogą stanowić nie więcej niż 5% 
powierzchni użytkowej budynku; 

4) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny C-MWU do „terenów w strefie śródmiejskiej 
miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców”. 

3. Ustala się przeznaczenie dla terenów śródmiejskiej zabudowy usługowej oznaczonych symbolem C-U: 
1) przeznaczenie podstawowe:  

a) mieszkalnictwo zbiorowe z zakresu: hoteli, pensjonatów i domów studenckich; 
b) usługi z zakresu: biur, administracji, handlu detalicznego (z wyjątkiem stacji paliw), gastronomii, 

zdrowia (z wyjątkiem szpitali), oświaty, kultury, kultu religijnego, nauki, turystyki; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu obsługi finansowej, poczty i telekomunikacji, rzemiosła (z 

wyjątkiem warsztatów samochodowych); 
3) zakazuje się lokalizowania funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem funkcji związanych z 

przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt. 2, które mogą stanowić nie więcej niż 5% 
powierzchni użytkowej budynku; 

4) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny C-U do „terenów w strefie śródmiejskiej 
miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców”. 

4. Ustala się przeznaczenie dla terenów usług administracji i biur oznaczonych symbolem U-A/B: 
1) przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu administracji publicznej, obsługi finansowej oraz biur; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu kultury, gastronomii, handlu detalicznego (z wyjątkiem 

stacji paliw);  
3) zakazuje się lokalizowania funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem funkcji związanych z 

przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt.2, które mogą stanowić nie więcej niż 5% 
powierzchni użytkowej budynku; 

4) terenów U-A nie zalicza się do terenów, dla których ustala się dopuszczalne poziomy hałasu. 

5. Ustala się przeznaczenie dla terenów obiektów sakralnych oznaczonych symbolem U-Ks: 
1) przeznaczenie podstawowe:  

a) usługi z zakresu usług kultu religijnego np. kościół, dom parafialny, zgromadzenie  
b) mieszkalnictwo zbiorowe z zakresu domów zakonnych, 
c) zieleń urządzona; 

2) przeznaczenie dopuszczalne:  
a) usługi z zakresu: kultury, oświaty, biur, gastronomii, zdrowia, opieki socjalnej i społecznej,  
b) mieszkalnictwo zbiorowe z zakresu hoteli, pensjonatów, pokoi gościnnych i mieszkań służbowych;  

3) zakazuje się lokalizowania funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem funkcji związanych z 
przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt.2, które mogą stanowić nie więcej niż 5% 
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powierzchni użytkowej budynku; 
4) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny U-Ks do „terenów przeznaczonych pod budynki 

związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży”. 

6. Ustala się przeznaczenie dla terenów usług kultury oznaczonych symbolem U-K: 
1) przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu kultury, nauki, wystawiennictwa; 
2) przeznaczenie dopuszczalne:  

a) usługi z zakresu administracji, 
b) usługi z zakresu: biur, gastronomii, handlu detalicznego (z wyjątkiem stacji paliw), rozrywki, 

wyłącznie w formie pomieszczeń na terenie obiektu usług kultury,  
c) zieleń urządzona;  

3) zakazuje się lokalizowania funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem funkcji związanych z 
przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt.2, które mogą stanowić nie więcej niż 5% 
powierzchni użytkowej budynku; 

4) terenów U-K nie zalicza się do terenów, dla których ustala się dopuszczalne poziomy hałasu. 

7. Ustala się przeznaczenie dla terenów usług kultury i sportu oznaczonych symbolem U-K/S: 
1) przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu kultury, sportu i rekreacji, rozrywki, wystawiennictwa, 

gastronomii; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu handlu detalicznego (z wyjątkiem stacji paliw), rzemiosła 

(z wyjątkiem warsztatów samochodowych);  
3) zakazuje się lokalizowania funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem funkcji związanych z 

przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt.2, które mogą stanowić nie więcej niż 5% 
powierzchni użytkowej budynku; 

4) terenów U-K/S nie zalicza się do terenów, dla których ustala się dopuszczalne poziomy hałasu. 

8. Ustala się przeznaczenie dla terenów usług nauki oznaczonych symbolem U-N: 
1) przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu nauki i kultury;  
2) przeznaczenie dopuszczalne:  

a) usługi z zakresu: administracji, biur, gastronomii, wystawiennictwa, 
b) mieszkalnictwo zbiorowe z zakresu internatów i domów studenckich,  
c) zieleń urządzona;  

3) zakazuje się lokalizowania funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem funkcji związanych z 
przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt.2, które mogą stanowić nie więcej niż 5% 
powierzchni użytkowej budynku; 

4) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny U-O do „terenów w strefie śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tysięcy mieszkańców”. 

9. Ustala się przeznaczenie dla terenów usług oświaty oznaczonych symbolem U-O: 
1) przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu oświaty oraz usługi sportu związane z funkcjonowaniem 

szkoły;  
2) przeznaczenie dopuszczalne:  

a) usługi z zakresu sportu i rekreacji, kultury, nauki, wystawiennictwa, administracji, zdrowia (z 
wyjątkiem szpitali), 

b) mieszkalnictwo zbiorowe z zakresu internatów,  
c) zieleń urządzona 
d) istniejące mieszkalnictwo wielorodzinne, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;  

3) zakazuje się lokalizowania funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem funkcji związanych z 
przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt.2, które mogą stanowić nie więcej niż 5% 
powierzchni użytkowej budynku; 

4) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny U-O do „terenów przeznaczonych pod budynki 
związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży”. 

10. Ustala się przeznaczenie dla terenów usług gastronomii oznaczonych symbolem U-G: 
1) przeznaczenie podstawowe:  
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a) usługi z zakresu: gastronomii, kultury, wystawiennictwa, rozrywki, 
b) zieleń urządzona; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu: handlu detalicznego (z wyjątkiem stacji paliw), rozrywki, 
sportu i rekreacji, nauki; 

3) zakazuje się lokalizowania funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem funkcji związanych z 
przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt.2, które mogą stanowić nie więcej niż 5% 
powierzchni użytkowej budynku; 

4) terenów U-G nie zalicza się do terenów, dla których ustala się dopuszczalne poziomy hałasu. 

11. Ustala się przeznaczenie dla terenów biur organizacji społecznych oznaczonych symbolem U-Bos: 
1) przeznaczenie podstawowe:  

a) usługi z zakresu biur organizacji społecznych i administracji niepublicznej,   
b) usługi z zakresu: kultury, gastronomii, wystawiennictwa, 
c) zieleń urządzona; 

2) przeznaczenie dopuszczalne:  
a) usługi z zakresu: biur, handlu detalicznego (z wyjątkiem stacji paliw), zdrowia (z wyjątkiem szpitali), 

oświaty, nauki, 
b) mieszkalnictwo zbiorowe z zakresu: pensjonatów, hoteli, pokoi gościnnych;  

3) zakazuje się lokalizowania funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem funkcji związanych z 
przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt.2, które mogą stanowić nie więcej niż 5% 
powierzchni użytkowej budynku; 

4) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny U-Bos do „terenów w strefie śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tysięcy mieszkańców”. 

12. Ustala się przeznaczenie dla terenów zieleni urządzonej oznaczonych symbolem ZP: 
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona, zieleń parkowa; 
2) przeznaczenie dopuszczalne:  

a) komunikacja piesza i rowerowa,  
b) usługi z zakresu gastronomii, sportu, rekreacji, wypoczynku i kultury w formie: pawilonów 

parkowych, o których formie architektonicznej i miejscach lokalizacji mowa w §10 ust. 10 oraz 
urządzeń i obiektów terenowych lub obiektów małej architektury; 

3) zakazuje się lokalizowania: funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2, chyba że ustalenia szczegółowe 
stanowią inaczej; 

4) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny ZP do „terenów rekreacyjno - wypoczynkowych”. 

13. Ustala się przeznaczenie dla terenów usług zdrowia oznaczonych symbolem U-Z: 
1) przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu zdrowia (z wyjątkiem szpitali), kultury, administracji, sportu i 

rekreacji, wypoczynku, wystawiennictwa, gastronomii; 
2) zakazuje się lokalizowania funkcji innych niż określone w pkt. 1, za wyjątkiem funkcji związanych z 

przeznaczeniem podstawowym, które mogą stanowić nie więcej niż 5% powierzchni użytkowej budynku; 
3) terenów U-Z nie zalicza się do terenów, dla których ustala się dopuszczalne poziomy hałasu. 

14. Ustala się przeznaczenie dla terenów dworców kolejowych określanych dalej jako tereny KKd: 
1) przeznaczenie podstawowe: funkcje transportu publicznego - komunikacja kolejowa, przystanek kolejowy, 

komunikacja piesza;  
2) przeznaczenie dopuszczalne, wyłącznie w formie pomieszczeń i obiektów towarzyszących funkcji 

podstawowej przystanku kolejowego:  
a) usługi z zakresu obsługi podróżnych, gastronomii, handlu detalicznego (z wyjątkiem stacji paliw); 

przy czym powierzchnia funkcji usługowych na kondygnacji parterowej nie może być większa niż 
30% powierzchni działki budowlanej, a powierzchnia funkcji usługowych na innych kondygnacjach 
nie może być większa niż 80% powierzchni działki budowlanej, 

b) usługi z zakresu biur, kultury, administracji, 
c) parkingi podziemne; 

3) zakazuje się lokalizowania funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2; 
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4) terenów KKd nie zalicza się do terenów, dla których ustala się dopuszczalne poziomy hałasu. 

15. Ustala się przeznaczenie dla terenów ulic (dróg publicznych) oznaczonych symbolem KD: 
1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja kołowa, komunikacja zbiorowa (autobusowa i tramwajowa) oraz 

komunikacja piesza i rowerowa, zgodnie z ustaleniami ogólnymi i szczegółowymi dla poszczególnych 
terenów;  

2) przeznaczenie dopuszczalne:  
a) infrastruktura techniczna – sieci i urządzenia uzbrojenia inżynieryjnego oraz przyłącza do 

budynków,  
b) zieleń urządzona,  
c) usługi z zakresu gastronomii, kultury i wystawiennictwa; 

3) zakazuje się lokalizowania: funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2, zabudowy, (z wyjątkiem obiektów 
małej architektury będących elementami wyposażenia ulic), tymczasowych obiektów budowlanych i 
ogrodzeń wewnętrznych. 

16. Ustala się przeznaczenie dla terenów ulic (dróg publicznych) - placów miejskich określanych dalej jako 
tereny KD-PM: 

1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja piesza, komunikacja kołowa, komunikacja zbiorowa 
(autobusowa i tramwajowa) oraz komunikacja rowerowa, zgodnie z ustaleniami ogólnymi i szczegółowymi 
dla poszczególnych terenów;  

2) przeznaczenie dopuszczalne:  
a) infrastruktura techniczna – sieci i urządzenia uzbrojenia inżynieryjnego oraz przyłącza do 

budynków,  
b) zieleń urządzona,  
c) usługi z zakresu gastronomii, kultury i wystawiennictwa; 

3) zakazuje się lokalizowania: funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2, zabudowy (z wyjątkiem obiektów 
małej architektury będących elementami wyposażenia placów), tymczasowych obiektów budowlanych i 
ogrodzeń wewnętrznych. 

17. Ustala się przeznaczenie dla terenów ulic (dróg publicznych) - placów miejskich z zielenią określanych 
dalej jako tereny KD-PM(ZP) wchodzących w skład Alei na Skarpie: 

1) przeznaczenie podstawowe:  
a) komunikacja piesza i rowerowa,  
b) zieleń urządzona;  

2) przeznaczenie dopuszczalne:  
a) infrastruktura techniczna – sieci i urządzenia uzbrojenia inżynieryjnego  
b) usługi z zakresu gastronomii, kultury i wystawiennictwa; 

3) zakazuje się lokalizowania: funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2, zabudowy, (z wyjątkiem obiektów 
małej architektury będących elementami wyposażenia placów), tymczasowych obiektów budowlanych i 
ogrodzeń wewnętrznych. 

18. Ustala się przeznaczenie dla terenów ulic (dróg publicznych) - alei pieszo-jezdnych oznaczonych 
symbolem KDD-Pj: 

1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja piesza, komunikacja rowerowa i komunikacja kołowa o ruchu 
uspokojonym;  

2) przeznaczenie dopuszczalne:  
a) infrastruktura techniczna – sieci i urządzenia uzbrojenia inżynieryjnego oraz przyłącza do 

budynków,  
b) zieleń urządzona,  
c) usługi z zakresu gastronomii, kultury i wystawiennictwa; 

3) zakazuje się lokalizowania: funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2, zabudowy, (z wyjątkiem obiektów 
małej architektury będących elementami wyposażenia alei pieszych), tymczasowych obiektów 
budowlanych i ogrodzeń wewnętrznych. 

19. Ustala się przeznaczenie dla terenów ulic (dróg publicznych) - alei pieszo-rowerowych oznaczonych 
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symbolem KDD-Pr: 
1) przeznaczenie podstawowe komunikacja piesza i komunikacja rowerowa;  
2) przeznaczenie dopuszczalne:  

a) infrastruktura techniczna – sieci i urządzenia uzbrojenia inżynieryjnego oraz przyłącza do 
budynków,  

b) zieleń urządzona, 
c) usługi z zakresu gastronomii, kultury i wystawiennictwa; 

3) zakazuje się lokalizowania: funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2, zabudowy, (z wyjątkiem obiektów 
małej architektury będących elementami wyposażenia alei), tymczasowych obiektów budowlanych i 
ogrodzeń wewnętrznych. 

20. Ustala się przeznaczenie dla terenów ulic (dróg publicznych) - alei pieszo-rowerowych z zielenią 
oznaczonych symbolem KDD-Pr(ZP) wchodzących w skład Alei na Skarpie: 

1) przeznaczenie podstawowe:  
a) komunikacja piesza i komunikacja rowerowa,  
b) zieleń urządzona;  

2) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna – sieci i urządzenia uzbrojenia inżynieryjnego; 
3) zakazuje się lokalizowania: funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2, zabudowy, (z wyjątkiem obiektów 

małej architektury będących elementami wyposażenia alei), tymczasowych obiektów budowlanych i 
ogrodzeń wewnętrznych. 

21. Ustala się przeznaczenie dla terenów dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem KDw: 
1) przeznaczenie podstawowe:  

a) komunikacja kołowa oraz komunikacji piesza – dojścia i dojazdy do działek budowlanych 
położonych przy drodze wewnętrznej,  

b) parkingi podziemne; 
2) przeznaczenie dopuszczalne:  

a) infrastruktura techniczna – sieci rozbiorcze i urządzenia uzbrojenia inżynieryjnego oraz przyłącza 
do budynków,  

b) rampy, pochylnie, schody, wjazdy, podjazdy itp. do budynków lub do kondygnacji podziemnych; 
3) zakazuje się lokalizowania: funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2, zabudowy, (z wyjątkiem obiektów 

małej architektury będących elementami wyposażenia ulic), tymczasowych obiektów budowlanych i 
ogrodzeń wewnętrznych; 

4) dopuszcza się przekształcenie dróg wewnętrznych w drogi publiczne, za zgodą właścicieli. 
 

 

Rozdział 3 

Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego 

§5. 1.Obszar planu jest położony w Centrum Miasta, w zasięgu terenów zabudowy śródmiejskiej, w tym zabudowy 
uzupełniającej, w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego. 

2. Określa się strukturę przestrzenną obszaru planu poprzez:  
1) wyznaczenie terenów wchodzących w skład Alei Na Skarpie oraz terenów obiektów, usług i zieleni 

towarzyszących alei; 
2) wyeksponowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Skarpy Warszawskiej; 
3) ukształtowanie powiązań przestrzeni publicznych zlokalizowanych na górnym i dolnym tarasie Skarpy 

Warszawskiej; 
4) wyznaczenie pozostałych terenów zieleni, w tym parków, skwerów, ogrodów i zieleńców wraz z układem 

przestrzeni publicznej na terenach zieleni w formie alej parkowych, alejek, placyków parkowych itp. oraz 
wyznaczenie zieleni przyulicznej; 

5) wyznaczenie terenów zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę; 
6) wyznaczenie zasięgu i kształtu miejsc i przestrzeni publicznych; 
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i określenie zasady zagospodarowania dla poszczególnych terenów. 

3. Wyznacza się istniejące i projektowane do nasadzeń szpalery drzew mające szczególne znaczenie dla 
kształtowania przestrzeni ulic placów i innych wnętrz urbanistycznych, zgodnie z rysunkiem planu. 

4. Określa się zasady lokalizacji budynków poprzez wyznaczenie na rysunku planu obowiązujących i 
nieprzekraczalnych linii zabudowy: 

1) nowe budynki oraz budynki przebudowywane należy lokalizować zgodnie z wyznaczonymi liniami 
zabudowy, z uwzględnieniem pkt. 2; 

2) dopuszcza się zachowanie, remont oraz nadbudowę istniejących budynków usytuowanych niezgodnie z 
wyznaczonymi liniami zabudowy, natomiast zakazuje się ich rozbudowy poza wyznaczone linie; 

3) budynki z podcieniami w parterach należy lokalizować tak, aby zewnętrzna krawędź podcienia pokrywała 
się z obowiązującą linią zabudowy albo znajdowała się po wewnętrznej stronie nieprzekraczalnej linii 
zabudowy; 

4) linie zabudowy nie odnoszą się do:  
a) podziemnych części budynków, w tym parkingów podziemnych, które nie wystają ponad poziom 

terenu, 
b) innych budowli podziemnych, które nie wystają ponad poziom terenu; np. garaży podziemnych, 

przejść i pasaży podziemnych, 
c) ramp, pochylni, schodów do budynków lub do kondygnacji podziemnych, 
d) tarasów przy budynkach; 

5) dla budynków lokalizowanych w obowiązujących liniach zabudowy przynajmniej 60% powierzchni 
elewacji budynku powinno znajdować się w płaszczyźnie pionowej wyznaczonej przez linię zabudowy; 

6) jeżeli na rysunku planu nie wyznaczono linii zabudowy ustala się minimalną odległość lokalizowania 
zabudowy od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem KDw, ulic (dróg 
publicznych) oznaczonych symbolem KD, ulic (dróg publicznych) - alei pieszo-jezdnych oznaczonych 
symbolem KDD-Pj, ulic (dróg publicznych) - alei pieszych oznaczonych symbolem KDD-Pr i ulic (dróg 
publicznych) placów miejskich oznaczonych symbolem KD-PM wynoszącą 4 m; 

7) dopuszcza się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, w 
szczególności dobudowę do ślepych ścian zabudowy istniejącej; nie dopuszcza się zabudowy 
bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli koliduje to z istniejącą zabudową. 

5. W ramach kształtowania elewacji zabudowy od strony miejsc i przestrzeni publicznych wyznacza się na rysunku 
planu pierzeje usługowe oraz pierzeje zabudowy kształtujące przestrzenie publiczne oraz ustala się dla nich 
następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:  

1) wejścia do budynków lub strefy wejściowe powinny znajdować się od strony przestrzeni publicznej lub być 
widoczne z ulicy; w przypadku lokalizacji w budynkach mieszkalnych lokali usługowych wyposażonych w 
osobne wejście, dopuszcza się umieszczanie tych lokali w parterach budynków, tak aby były bezpośrednio 
dostępne lub widoczne od strony ulicy lub placu; 

2) elewacje budynków powinny być wykonane ze szlachetnych materiałów wykończeniowych np. kamienia 
naturalnego, tynków szlachetnych, cegły elewacyjnej;  

3) elewacje od strony ulic lub placów powinny mieć równą wysokość, bez uskoków; 
4) od strony ulic lub placów należy kształtować elewacje pełne – okna i przeszklenie nie powinny 

przekraczać 40% powierzchni elewacji, ustalenie nie dotyczy budynków istniejących o większej 
powierzchni przeszklenia 

5) dla pierzei usługowych ustala się lokalizacje lokali usługowych w parterach budynków. 

6. Ustala się zasadę lokalizowania głównych wejść do projektowanych budynków usługowych od strony 
wyznaczonych w planie głównych miejsc i przestrzeni publicznych. 

7. Wyznacza się osie kompozycyjne, historyczne osie kompozycyjne oraz osie widokowe, zgodnie z 
rysunkiem planu oraz ustala się zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, na których osie są zlokalizowane:  

1) w odległości 15 m od osi kompozycyjnej albo osi widokowej ustala się zakaz lokalizowania obiektów 
przesłaniających, a w szczególności: reklam i słupów ogłoszeniowych, drzew oraz zieleni wyższej niż 1 m, 
ogrodzeń pełnych, kiosków oraz obiektów i budynków tymczasowych; nie dotyczy to obiektów 
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wyznaczonych na rysunku planu 
2) osie kompozycyjne i osie widokowe należy uwzględniać w zagospodarowaniu terenu poprzez 

kształtowanie budynków, zieleni, układu i wzoru posadzek, ogrodzeń, obiektów małej architektury, mebli 
ulicznych i urządzeń terenowych. 

8. Na obszarze objętym planem należy stosować rozwiązania przestrzenne, architektoniczne i techniczne 
zapewniające dostępność terenów, budynków i urządzeń dla osób niepełnosprawnych i osób starszych. 

 

Rozdział 4 

Zasady lokalizowania reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych 

§6. 1. Dopuszcza się sytuowanie znaków informacyjnych i innych obiektów Miejskiego Systemu Informacji MSI 
oraz Płatnej Informacji Miejskiej. 

2. Na terenie planu dopuszcza się lokalizowanie:  
1) słupów ogłoszeniowych; 
2) reklam wolnostojących o powierzchniach nie większych niż 3 m2, w tym reklam dwustronnych o 

powierzchni każdej ze stron nie większej niż 3 m2, wyłącznie na terenie Al. Jerozolimskich 1KDZ, jak 
również na terenie działek przylegających do tej ulicy;  

3) reklam o powierzchniach nie większych niż 3 m2 na budynkach usługowych, obiektach małej architektury, 
wiatach przystankowych i meblach ulicznych, wyłącznie na terenach: ulic, placów i alei pieszych, jak 
również na terenie działek przylegających do tych terenów;  

3) szyldów o wysokości nie większej niż 80 cm; 
4) informacji o imprezach kulturalnych, rozrywkowych itp. o powierzchni nie większej niż 18 m2, wyłącznie 

na obiektach usług kultury, nauki, oświaty i wystawiennictwa. 

3. Nie dopuszcza się reklam o ekspozycji dynamicznej (ekspozycja trwająca krócej niż 10 sekund, w tym w 
oświetleniu ekspozycji wprowadzanie efektów widocznego migotania, zmiany natężenia oświetlenia w interwale 
krótszym niż 10 sekund oraz przejścia obrazów w czasie krótszym niż 1 sekunda). 

4. Za wyjątkiem reklam remontowo-budowlanych nie dopuszcza się umieszczania reklam: 
1) na obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, przy czym zakaz nie 

dotyczy szyldów; 
2) na pomnikach i miejscach pamięci narodowej; 
3) w miejscach przesłaniających charakterystyczne widoki na obiekty wpisane do rejestru zabytków, ujęte w 

gminnej ewidencji zabytków lub będące dobrem kultury współczesnej, a także na pomniki rzeźby i miejsca 
pamięci narodowej; 

4) w pasie dzielącym jezdnie oraz na barierkach oddzielających jezdnie, torowiska i przystanki;  
5) na terenach, ogrodzeniach i obiektach urzędów administracji rządowej i samorządowej; 
6) na ażurowych balustradach balkonów i tarasów; 
7) na budowlach o funkcji barier przeciwhałasowych; 
8) na mostach, wiaduktach i kładkach; 
9) na ogrodzeniach obiektów sakralnych za wyjątkiem szyldów. 

5. Nie dopuszcza się umieszczania reklam: 
1) w miejscach i w sposób zastrzeżony dla znaków drogowych i oznakowania MSI lub w sposób 

utrudniający ich odczytanie; 
2) na terenach zieleni wyznaczonych w planie; 
3) w szpalerach drzew, na drzewach, a także w sposób powodujący pogorszenie warunków wegetacyjnych 

drzew; 
4)  na urządzeniach naziemnych infrastruktury technicznej, takich jak: szafki energetyczne, gazowe, 

telekomunikacyjne, na słupach trakcji elektrycznych, stacjach transformatorowych, wyrzutniach i 
czerpniach wentylacyjnych, oraz na obiektach małej architektury, chyba że urządzenia i obiekty te są 
projektowane specjalnie jako nośniki reklamy; 
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5) w sposób ograniczający widoczność z kamer wizyjnych systemu monitoringu miejskiego. 

6. Określa się zasady sytuowania reklam: 
1) płaszczyzny ekspozycyjne reklam należy sytuować prostopadle lub równolegle do elementów istniejącego 

zagospodarowania np. takich jak: oś lub krawędź jezdni, elewacje budynków, linia ogrodzenia; 
2) w obrębie jednego skrzyżowania formaty reklam powinny być jednakowe, zawieszone na jednej 

wysokości; 
3) na terenie jednej ulicy lub placu, w obszarze podobnie zagospodarowanym, formaty reklam powinny być 

jednakowe, jednakowo ukierunkowane, zawieszone na jednej wysokości, możliwie w jednakowych 
odległościach. 

7. Określa się zasady sytuowania reklam i słupów ogłoszeniowych w miejscach i przestrzeniach publicznych: 
1) ustala się następujące minimalne odległości reklam i słupów ogłoszeniowych od innych obiektów i 

elementów zagospodarowania: 
Elementy zagospodarowania: Reklamy o powierzchni nie 

większej niż 3 m2 
Słupy ogłoszeniowe 

Reklamy 30 m 20 m 
Słupy ogłoszeniowe 20 m 50 m 
Znaki drogowe i wolnostojące znaki Miejskiego 
Systemu Informacji 

20 m 10 m 

Skrzyżowania ulic miejskich (obszar wyznaczony 
przez linie zatrzymania i zewnętrzne krawędzie jezdni 
przy skrzyżowaniu) 

20 m 10 m 

Krawędź jezdni poza skrzyżowaniem 2,5 m 2,5 m 
Przejście dla pieszych 10 m 5 m 
Barierki oddzielające jezdnie, torowiska i przystanki 2,5 m 2,5 m 
Kładki dla pieszych 2,5 m 2,5 m 
Latarnie uliczne 2,5 m 2,5 m 
Pień drzewa 3 m 3 m 
Oś szpaleru drzew 3 m 3 m 
Korona drzewa 0,5 m 0,5 m 
Granica terenu zieleni urządzonej lub ogrodzenie 
parku, skweru, terenu zieleni, cmentarza 

20 m 10 m 

Pomniki przyrody 50 m 50 m 
Wyznaczony w planie osie kompozycyjne 15 m 15 m 
Kamery wizyjne systemu monitoringu 30 m 30 m 
Pomniki i miejsca pamięci narodowej 50 m 50 m 

 
2) wymagania, o których mowa w pkt. 1 nie dotyczą reklam umieszczanych na kioskach i wiatach 

przystankowych;  
3) dopuszcza się umieszczanie szyldów kierunkowych lub grup szyldów kierunkowych o powierzchni 

nieprzekraczającej łącznie 3 m2 na wejściach do przejść i pasaży podziemnych; 
4) reklamy świetlne - posiadająca własne wewnętrzne źródło światła i podświetlane - posiadająca własne 

zewnętrzne źródło światła oraz oświetlenie wystaw nie powinny być uciążliwe dla użytkowników 
sąsiadujących budynków oraz powodować olśnienia przechodniów i użytkowników jezdni; zakazuje się 
stosowania reklam o zmiennej ekspozycji obrazu; 

5) usytuowanie wolnostojących reklam musi być zgodne z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i przepisami prawa budowlanego. 

8. Określa się zasady umieszczania reklam na przystankach komunikacji miejskiej - zbiorowej:  
1) na wiatach przystankowych dopuszcza się umieszczanie maksymalnie dwóch dwustronnych reklam o 

powierzchni reklamy nie większej niż 3 m2 każde, przy czym łączna powierzchnia reklam nie powinna 
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przekraczać 50% powierzchni całkowitej ścian; 
2) wyklucza się umieszczanie reklam na attyce wiaty lub jej dachu;  
3) dopuszcza się umieszczenie jednej reklamy dwustronnej o powierzchni każdej ze stron nie większej niż 3 

m2 w obrębie każdego wejścia na stację kolejową pod warunkiem, że nie będzie zasłaniać lub pogarszać 
widoczności oznakowań wejścia i nazwy stacji. 

9. Określa się zasady umieszczania reklam i szyldów na kioskach:  
1) dopuszcza się umieszczanie maksymalnie dwóch pól reklamowych o powierzchni łącznej nie większej niż 

3 m2 i nieprzekraczającej 15% powierzchni wszystkich ścian kiosku; 
2) reklamy nie mogą wystawać poza obrys ściany o więcej niż 15 cm; 
3) nie dopuszcza się umieszczania reklam na attyce kiosku lub jego dachu; 
4) dopuszcza się lokalizowanie szyldu wyłącznie na ścianie lub attyce, przy czym maksymalna wysokość 

szyldu nie powinna przekraczać proporcji 1:5 w stosunku do wysokości ściany; 
5) wyklucza się umieszczanie szyldów semaforowych oraz szyldów na dachach. 

10. Określa się zasady sytuowania reklam i nośników reklam na działkach budowlanych i na budynkach: 
1) reklamy umieszczane na elewacjach budynków i działkach budowlanych od strony miejsc i przestrzeni 

publicznych należy lokalizować z zachowaniem odległości określonych w tabeli ust. 3 pkt. 1; 
2) ustala się następujące minimalne odległości reklam umieszczanych na elewacjach od elementów elewacji 

budynków: 
Elementy elewacji budynków: Reklamy o powierzchni nie większej niż 3 m2 
Znaki Miejskiego Systemu Informacji na budynkach i obiektach 1,2 m 
Balustrady ażurowych balkonów i tarasów 1,2 m 
Okna  1,2 m 

3) wyklucza się umieszczania reklam na budynkach poza obrysem ścian; 
4) na ścianach nie dopuszcza się reklam przesłaniających okna, detale architektoniczne oraz inne 

charakterystyczne elementy ściany; 
5) nie dopuszcza się reklam, których łączna powierzchnia na danej ścianie przekraczałaby 1/10 powierzchni 

tej ściany; 
6) tymczasowe ogrodzenia placów budowy mogą być wykorzystywane do sytuowania reklam o powierzchni 

do 3 m2, bez ograniczania odległości między reklamami, na czas nie dłuższy niż czas trwania budowy; 
7) Dopuszcza się umieszczanie szyldów kierunkowych lub grup szyldów kierunkowych o powierzchni 

nieprzekraczającej łącznie 3 m2 na terenie działki budowlanej, np. na ogrodzeniu, na ścianie budynku, 
przy wejściu na teren. 

11. Określa się zasady lokalizacji szyldów: 
1) szyldy na budynkach dopuszcza się wyłącznie w obrębie kondygnacji parteru; 
2) łączna powierzchnia szyldów o których mowa w pkt. 1 na danej ścianie nie może przekraczać wielkości 

1/10 powierzchni ściany w obrysie parteru; 
3) szyldy umieszczane obok siebie na jednej ścianie powinny mieć w zależności od układu skoordynowaną 

wysokość lub szerokość; 
4) dla ulic o szerokości mniejszej niż 30 m przekroju między zabudową tworzącą pierzeje, dopuszcza się 

szyldy semaforowe o wysięgu nie większym niż 80 cm; 
5) dla ulic o szerokości równej lub większej niż 30 m przekroju między zabudową tworzącą pierzeje, 

dopuszcza się szyldy semaforowe o wysięgu nie większym niż 120 cm; 
7) na jednym wolnostojącym nośniku reklamy dopuszcza się większą liczbę szyldów pod warunkiem 

przyjęcia formy mającej cechy wspólne w zakresie materiału, szerokości, wysokości i układu logotypów; 
8) na obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego oraz na obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub 

gminnej ewidencji zabytków nie dopuszcza się umieszczania szyldów semaforowych z wyjątkiem form o 
historycznych odniesieniach właściwych stylistycznie dla obszaru lub obiektu; 

9) dopuszcza się umieszczanie szyldów na markizach, przy czym napisy i grafikę dopuszcza się wyłącznie 
na lambrekinach. 
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Rozdział 5 

Zasady lokalizowania ogrodzeń 

§7. 1. Określa się zasady lokalizowania ogrodzeń: 
1) na obszarze planu zakazuje się lokalizowania ogrodzeń od strony miejsc i przestrzeni publicznych, za 

wyjątkiem: ogrodzeń zabytkowych oraz ogrodzeń terenów usług oświaty i kultury; ustalenie nie dotyczy 
istniejących ogrodzeń. 

2) zakazuje się lokalizowania ogrodzeń na terenach dziedzińców wyłączonych z zabudowy, za wyjątkiem: 
pachołków, słupków, pojemników z zielenią i ogrodzeń ogródków kawiarnianych; 

3) dopuszcza się zachowanie i remont istniejących ogrodzeń; 
4) dopuszcza się lokalizację ogrodzeń pomiędzy posesjami; z uwzględnieniem ustaleń pkt 1 i 2; 
5) na terenach ulic (dróg publicznych) KD, ulic (dróg publicznych) - placów miejskich KD-PM, ulic (dróg 

publicznych) - alei pieszych KDD-Pr, ulic (dróg publicznych) - alei pieszo-jezdnych KDD-PJ, ulic (dróg 
publicznych) - placów miejskich z zielenią KD-PM(ZP), ulic (dróg publicznych) - alei pieszo-rowerowych z 
zielenią KDD-Pr(ZP) i dróg wewnętrznych KDw zakazuje się lokalizowania ogrodzeń wewnętrznych, za 
wyjątkiem: pachołków, słupków, pojemników z zielenią, ogrodzeń ogródków kawiarnianych, murków o 
wysokości nie przekraczającej 60 cm, żywopłotów o wysokości nie przekraczającej 120 cm oraz ogrodzeń 
zieleni przyulicznej (np. trawników, kwietników, drzew, zieleńców) o wysokości nie przekraczającej 60 cm. 

2. Określa się warunki jakie powinny spełniać ogrodzenia pomiędzy posesjami oraz ogrodzenia terenów usług 
oświaty i kultury , za wyjątkiem ogrodzeń zabytkowych: 

1) maksymalna wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 1,8 m od poziomu terenu; ustalenie nie dotyczy 
ogrodzeń boisk sportowych; 

2) ogrodzenie powinno być ażurowe co najmniej powyżej 0,6m od poziomu terenu, powierzchnia części 
pełnych ogrodzenia nie powinna przekraczać 40% powierzchni ogrodzenia. 

 

Rozdział 6 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

§8. 1. Ustala się zachowanie i ochronę Skarpy Warszawskiej, jako szczególnego w skali miasta zespołu o 
charakterze przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym; szczegółowe warunki ochrony i zagospodarowania 
terenów skarpy i jej otoczenia zgodnie z ustaleniami par. 17. 

2. Ustala się zachowanie i ochronę istniejących terenów zieleni, które stanowią podstawową strukturę przyrodniczą 
obszaru objętego planem, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi i rysunkiem planu; w szczególności ustala się 
zachowanie i ochronę istniejącego na terenie a5.1 pomnika przyrody – miłorząb dwuklapkowy (Gingko biloba) Nr 
1200 (Rozporządzenie Wojewody Warszawskiego Nr 1 z dnia 14 stycznia 1993r.) i wprowadza się w stosunku do 
pomnika przyrody ochronę w granicach lokalizacji, obejmującej zasięg korony i systemu korzeniowego w promieniu 
15 m od zewnętrznej krawędzi pnia drzewa i zakazy zgodnie z przepisami odrębnymi oraz ochronę terenów 
zieleni:  

1) dawnego Parku Na Książęcem (obecnie części Parku im. Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego); 
2) parku im. Karola Beyera; 
3) skweru im. Bohdana Wodiczki; 
4) innych terenów zieleni wzdłuż Skarpy Warszawskiej, w tym terenów zieleni przy obiektach zabytkowych;  
5) zieleni na terenach klasztoru Szarytek (Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego á Paolo); 
6) zieleni przyulicznej. 

3. Ustala się zachowanie, wzmacnianie lub ukształtowanie powiązań przyrodniczych z terenami zieleni na 
obszarach otaczających, a w szczególności powiązań w kierunku Doliny Wisły oraz powiązań z terenami zieleni 
wzdłuż Skarpy Warszawskiej. 

4. Wyznacza się granice terenów zieleni urządzonej (ZP) – parków miejskich, skwerów, zieleńców, dla których 
ustala się: 

1) ochronę istniejących wartościowych drzew i krzewów; 
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2) uzupełnianie zieleni w miarę potrzeb poprzez: nasadzenia drzew i krzewów, zakładanie muraw, wymianę 
drzew chorych i zamierających na nowe; przy czym nasadzenia drzew i krzewów nie mogą kolidować z 
panoramą miasta na Skarpie Warszawskiej i otwarciami widokowymi ze skarpy oraz nie mogą przesłaniać 
obiektów zabytkowych; 

3) obowiązek zapewnienia powierzchni biologicznie czynnych pokrytych roślinnością, zgodnie ze 
wskaźnikami określonymi w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów; 

4) obowiązek odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do ziemi; 
5) zachowanie publicznej dostępności terenów zieleni urządzonej. 

5. Dla terenów ulic i placów ustala się: 
1) zachowanie i uzupełnienie istniejących szpalerów drzew oraz nasadzenia szpalerów drzew, 

wyznaczonych na rysunku planu; lokalizacja projektowanego szpaleru drzew w przekroju ulicy może 
podlegać zmianom; dopuszcza się wymianę drzew chorych i zamierających na nowe; 

2) wydzielenie w posadzce chodnika trawników lub pasów zieleni niskiej o szerokości nie mniejszej niż 2m 
dla szpaleru drzew albo powierzchni nie mniejszej niż kwadrat 1,5m x 1,5m wokół każdego drzewa; 
dopuszcza się stosowanie poziomych i pionowych osłon drzew, systemów nawadniających lub 
napowietrzających, barierek ochronnych o wysokości nieprzekraczającej 40 cm od poziomu chodnika; 

3) zakaz lokalizowania innych obiektów, w szczególności miejsc parkingowych, elementów reklamowych i 
elementów MSI, na wydzielonych trawnikach, pasach zieleni i powierzchniach wokół drzew określonych w 
pkt. 2; 

4) obowiązek odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z jezdni i parkingów do miejskiej sieci 
kanalizacyjnej; dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z pozostałych powierzchni, 
szczególnie z terenów zieleni ulicznej, do ziemi. 

6. Dla terenów z działkami budowlanymi ustala się: 
1) ochronę istniejących wartościowych drzew; w przypadku wycinki drzew należy nasadzić nowe w ramach 

powierzchni biologicznie czynnej określonej dla działki budowlanej lub na terenach publicznych, w 
miejscach wyznaczonych przez organ gminy; 

2) obowiązek odprowadzania ścieków deszczowych z placów parkingowych i innych powierzchni 
przewidzianych do ruchu kołowego do miejskiej sieci kanalizacyjnej; dopuszcza się odprowadzenie wód 
deszczowych z pozostałych powierzchni, szczególnie z terenów biologicznie czynnych do ziemi; 

3) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń, które mogą powodować przekroczenia standardów jakości 
środowiska poza działką budowlaną, na której są zlokalizowane; zakazuje się lokalizowania: stacji paliw, 
warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów, myjni, domów pogrzebowych, chyba, że ustalenia 
szczegółowe stanowią inaczej;  

4) nakaz stosowania urządzeń grzewczych zgodnie z ustaleniami § 15 ust 5. 

7. W zakresie przeciwdziałania powstawaniu zanieczyszczeń na terenie istniejącej ulicy zbiorczej z linią 
tramwajową - Al. Jerozolimskich ustala się: 

1) przy przebudowie (modernizacji), remoncie lub rozbudowie istniejącej ulicy lub wiaduktu ustala się 
wprowadzenie rozwiązań technicznych i przestrzennych sprzyjających ograniczaniu powstawania i 
rozprzestrzeniania się hałasu i drgań np. poprzez wymianę nawierzchni, zmiany w organizacji ruchu, 
zmiany w przekroju ulicy; 

2) na terenach zabudowy śródmiejskiej nie dopuszcza się lokalizowania ekranów akustycznych w ulicach. 
3) przy przebudowie (modernizacji) istniejącej linii tramwajowej usytuowanej w ulicy oraz na wiadukcie im. 

Ks. Józefa Poniatowskiego ustala się stosowanie rozwiązań technicznych torowiska tramwajowego 
ograniczających powstawanie i rozprzestrzenianie się hałasu i drgań. 

8. W zakresie przeciwdziałania powstawaniu zanieczyszczeń na terenie istniejącej linii kolejowej ustala się przy 
przebudowie (modernizacji) istniejących linii kolejowych lub stacji kolejowych ustala się stosowanie rozwiązań 
technicznych torowisk kolejowych ograniczających powstawanie i rozprzestrzenianie się hałasu i drgań. 

9. W zakresie ochrony przed uciążliwościami akustycznymi dla terenów przylegających do Al. Jerozolimskich z 
linią tramwajową wprowadza się następujące ustalenia: 

1) ustala się zachowanie lub wprowadzanie w pierzei ulic budynków o funkcjach usługowych i biurowych 
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stanowiących izolację akustyczną dla funkcji mieszkaniowych i rekreacyjnych zlokalizowanych wewnątrz 
terenów zabudowy, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi; dopuszcza się wprowadzanie zieleni w 
pierzejach ulic, stanowiących izolacje akustyczną dla zabudowy wewnątrz kwartałów, zgodnie z 
ustaleniami szczegółowymi; 

2) w istniejących budynkach i lokalach położonych przy ulicach dopuszcza się zmianę funkcji pomieszczeń 
mieszkalnych lub innych pomieszczeń o funkcjach chronionych narażonych na hałas na funkcje biurowe, 
usługowe, techniczne;  

3) od strony ulic należy lokalizować przede wszystkim pomieszczenia pomocnicze takie jak: klatki 
schodowe, pomieszczenia higieniczno - sanitarne itp., chyba że zastosowane przegrody, izolacje 
akustyczne lub ekrany zapewniają zachowanie właściwego klimatu akustycznego wewnątrz pomieszczeń; 

4) dopuszcza się renowację akustyczną budynków istniejących, między innymi poprzez wprowadzenie okien 
o podwyższonej izolacyjności akustycznej i renowację elewacji; 

5) ustala się realizację nowej zabudowy zlokalizowanej od strony ulic i linii tramwajowych, w sposób 
uwzględniający potencjalne zanieczyszczenia związane z hałasem i drganiami, między innymi poprzez 
zastosowanie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych ograniczających uciążliwość akustyczną, a w 
szczególności przegród o wysokiej izolacyjności, w budynkach, obiektach i pomieszczeniach 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

10. Ustala się, że działalność usługowa i techniczna nie może powodować przekroczenia standardów jakości 
środowiska poza działką budowlaną, na której działalność ta jest prowadzona, a w przypadku lokalizacji 
działalności usługowej i technicznej w budynkach mieszkalno-usługowych, zabezpieczyć przed ewentualnymi 
uciążliwościami związanymi z prowadzeniem działalności usługowej lokale mieszkalne zlokalizowane w 
bezpośrednim sąsiedztwie.  

 

Rozdział 7 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej 

§9. 1. Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków most i wiadukt księcia Józefa Poniatowskiego, decyzja 
nr 748, z dnia 1 lipca 1965r.; wszelkie zamierzenia budowlane z nim związane wymagają zgody właściwego 
konserwatora zabytków – teren 2KDZ. 

2. Podlega ochronie wpisana do rejestru zabytków ulica Nowy Świat (część Traktu Królewskiego), decyzja nr 
353 z dnia 1 lipca 1965r.; wszelkie zamierzenia budowlane z nią związane wymagają zgody właściwego 
konserwatora zabytków – teren 1KDL. 

3. Podlega ochronie wpisana do rejestru zabytków ulica Mikołaj Kopernika, decyzja nr 195 z dnia 1 lipca 1965r.; 
wszelkie zamierzenia budowlane z nią związane wymagają zgody właściwego konserwatora zabytków – teren 
4KDD. 

4. Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków gamach Muzeum Narodowego przy Al. Jerozolimskich 3 wraz 
z terenem, decyzja nr 1379 z dnia 17 listopada 1989r.; wszelkie zamierzenia budowlane z nim związane wymagają 
zgody właściwego konserwatora zabytków – teren a9.1, A4.KD-PM/ZP i a11.1. 

5. Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków Pałac Zamoyskich przy ul. Foksal 2 wraz z oficyną południową 
(ul. Foksal 1), oficyną – dawną stajnią-wozownią (ul. Foksal 2a), oficyną północną - dawną rządcówką (ul. Foksal 
4) oraz terenem i parkiem, decyzje nr 658, 659/1 i 659/2 z dnia 1 lipca 1965r.; wszelkie zamierzenia budowlane z 
nimi związane wymagają zgody właściwego konserwatora zabytków – teren a4.1. 

6. Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków budynek dawnego Pałacu hr. Konstantego Przeździeckiego 
wraz z parkiem (obecnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Klub Dyplomatyczny) przy ul. Foksal 6, decyzja nr 
896 z dnia 1 lipca 1977r.; wszelkie zamierzenia budowlane z nim związane wymagają zgody właściwego 
konserwatora zabytków – teren b5.2. 

7. Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków dom – dawna kamienica "Spółki Akcyjnej Przemysłu 
Metalurgicznego" przy ul. Foksal 11, decyzja nr 1295 z dnia 10 czerwca 1987r.; wszelkie zamierzenia budowlane 
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z nim związane wymagają zgody właściwego konserwatora zabytków – teren b6.3. 

8. Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków dom – Kamienica Grzegorza Wajnszteina, potem Wedlów, 
przy ul. Foksal 13, decyzja nr 1296 z dnia 10 czerwca 1987r.; wszelkie zamierzenia budowlane z nim związane 
wymagają zgody właściwego konserwatora zabytków – teren b6.3. 

9. Podlega ochronie wpisana do rejestru zabytków kamienica przy ul. Foksal 15, decyzja nr 1297 z dnia 10 
czerwca 1987r.; wszelkie zamierzenia budowlane z nim związane wymagają zgody właściwego konserwatora 
zabytków – teren b6.3. 

10. Podlega ochronie wpisana do rejestru zabytków kamienica hr. Ksawerego Branickiego przy ul. Foksal 16, 
decyzja nr 897 z dnia 17 maja 1977r.; wszelkie zamierzenia budowlane z nim związane wymagają zgody 
właściwego konserwatora zabytków – teren b2.1. 

11. Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków gmach klubu sportowego, siedziby Warszawskiego 
Towarzystwa Wioślarskiego przy ul. Foksal 19, decyzja nr 660 z dnia 1 lipca 1965r.; wszelkie zamierzenia 
budowlane z nim związane wymagają zgody właściwego konserwatora zabytków – teren b6.3. 

12. Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków dom – kamienica M. Wolanowa przy ul. Mikołaja Kopernika 
4, decyzja nr 802; wszelkie zamierzenia budowlane z nim związane wymagają zgody właściwego konserwatora 
zabytków – teren b4.1. 

13. Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków dom – kamienica i klinika dra Adama Ciąglińskiego przy ul. 
Mikołaja Kopernika 11, decyzja nr 683 z dnia 1 lipca 1965r.; wszelkie zamierzenia budowlane z nim związane 
wymagają zgody właściwego konserwatora zabytków – teren b1.3. 

14. Podlega ochronie wpisana do rejestru zabytków kamienica Julii Halberg przy ul. Mikołaja Kopernika 13, 
decyzja nr 683 z dnia 1 lipca 1965r.; wszelkie zamierzenia budowlane z nim związane wymagają zgody 
właściwego konserwatora zabytków – teren b1.3. 

15. Podlega ochronie wpisana do rejestru zabytków kamienica Władysława Marconiego przy ul. Mikołaja 
Kopernika 15, decyzja nr 1520 z dnia 2 czerwca 1992r.; wszelkie zamierzenia budowlane z nim związane 
wymagają zgody właściwego konserwatora zabytków – teren b1.3. 

16. Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków park i groty ogrodu K. Poniatowskiego, w tym „Elizeum” – 
podziemna rotunda pod Skarpą Warszawską na terenie dawnego Parku „Na Książęcem” (obecnie Park im. 
Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego) przy ul. Książęcej 2, decyzja nr 278 z dnia 1 lipca 1965r.; wszelkie 
zamierzenia budowlane z nim związane wymagają zgody właściwego konserwatora zabytków – grota na terenie 
a1.11, park na terenach a10.1, a11.1, e1.1, 3KDD-Pr, 4KDD-Pr, A-7.KDD-Pr(ZP), A-8.KDD-Pr(ZP). 

17. Podlega ochronie wpisana do rejestru zabytków kamienica Wiktora Bychowskiego przy ul. Książęcej 6, 
decyzja nr A-711 z dnia 9 czerwca 2006r.; wszelkie zamierzenia budowlane z nim związane wymagają zgody 
właściwego konserwatora zabytków – teren c2.2. 

18. Podlega ochronie wpisana do rejestru zabytków kamienica Henryka Natansona przy ul. Nowy Świat 2, 
decyzja nr A-711 z dnia 9 czerwca 2006r.; wszelkie zamierzenia budowlane z nim związane wymagają zgody 
właściwego konserwatora zabytków – teren c2.2. 

19. Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków budynek dawnego gmachu KC PZPR, tzw. Dom Partii wraz 
z otoczeniem przy ul. Nowy Świat 6/12, decyzja nr A-896 z dnia 16 listopada 2009r.; wszelkie zamierzenia 
budowlane z nim związane wymagają zgody właściwego konserwatora zabytków – teren c1.1. 

20. Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków Pałac Branickich, d. Mystkowskich przy ul. Nowy Świat 
18/20 wraz z oficyną południową, oficyną północną i dawną kamienicą Feliksa Łaszewskiego, decyzja nr 
363 z dnia 1 lipca 1965r.; wszelkie zamierzenia budowlane z nimi związane wymagają zgody właściwego 
konserwatora zabytków – teren b6.1. 

21. Podlega ochronie wpisana do rejestru zabytków kamienica przy ul. Nowy Świat 34, decyzja nr 364 z dnia 1 
lipca 1965r.; wszelkie zamierzenia budowlane z nim związane wymagają zgody właściwego konserwatora 
zabytków – teren b1.1. 
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22. Podlega ochronie wpisana do rejestru zabytków kamienica przy ul. Nowy Świat 40, decyzja nr 365 z dnia 1 
lipca 1965r.; wszelkie zamierzenia budowlane z nią związane wymagają zgody właściwego konserwatora 
zabytków – teren b1.1. 

23. Podlega ochronie wpisana do rejestru zabytków kamienica przy ul. Nowy Świat 42, decyzja nr 727 z dnia 1 
lipca 1965r.; wszelkie zamierzenia budowlane z nią związane wymagają zgody właściwego konserwatora 
zabytków – teren b1.1. 

24. Podlega ochronie wpisana do rejestru zabytków kamienica przy ul. Nowy Świat 44, decyzja nr 366 z dnia 1 
lipca 1965r.; wszelkie zamierzenia budowlane z nią związane wymagają zgody właściwego konserwatora 
zabytków – teren b1.1. 

25. Podlega ochronie wpisana do rejestru zabytków kamienica przy ul. Nowy Świat 46, decyzja nr 728 z dnia 1 
lipca 1965r.; wszelkie zamierzenia budowlane z nią związane wymagają zgody właściwego konserwatora 
zabytków – teren b1.1. 

26. Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków kamienica przy ul. Nowy Świat 48, decyzja nr 367 z dnia 1 
lipca 1965r.; wszelkie zamierzenia budowlane z nią związane wymagają zgody właściwego konserwatora 
zabytków – teren b1.1. 

27. Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków kamienica przy ul. Nowy Świat 58A / Ordynackiej 15, 
decyzja nr 730 z 1996 r.; wszelkie zamierzenia budowlane z nią związane wymagają zgody właściwego 
konserwatora zabytków – teren b1.2. 

28. Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków dawna Biblioteka Ordynacji Krasińskich, decyzja nr 729 z 
dnia 1 lipca 1965r.; wszelkie zamierzenia budowlane z nią związane wymagają zgody właściwego konserwatora 
zabytków – teren b3.2. 

29. Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków pawilon szpitala Czerwonego Krzyża przy ul. Smolnej 6, 
decyzja nr 1330 z dnia 28 marca 1988r.; wszelkie zamierzenia budowlane z nią związane wymagają zgody 
właściwego konserwatora zabytków – teren d2.2. 

30. Podlega ochronie wpisana do rejestru zabytków kamienica Branickich przy ul. Smolnej 32, decyzja nr 1343 z 
dnia 31 maja 1981r.; wszelkie zamierzenia budowlane z nią związane wymagają zgody właściwego konserwatora 
zabytków – teren b6.6. 

31. Podlega ochronie wpisana do rejestru zabytków kamienica Branickich przy ul. Smolnej 34, decyzja nr 1344 z 
dnia 31 maja 1981r.; wszelkie zamierzenia budowlane z nią związane wymagają zgody właściwego konserwatora 
zabytków – teren b6.6. 

32. Podlega ochronie wpisana do rejestru zabytków kamienica Branickich przy ul. Smolnej 36 wraz z działką, 
decyzja nr 1345 z dnia 31 maja 1981r. oraz pracownia twórcza Karola Tchorka – lokal nr 10a decyzja nr 1431 z 
dnia 15 czerwca 1990r.; wszelkie zamierzenia budowlane z nią związane wymagają zgody właściwego 
konserwatora zabytków – teren b6.6. 

33. Podlega ochronie wpisana do rejestru zabytków kamienica Branickich przy ul. Smolnej 38, decyzja nr 1346 z 
dnia 31 maja 1981r.; wszelkie zamierzenia budowlane z nią związane wymagają zgody właściwego konserwatora 
zabytków – teren b6.6. 

34. Podlega ochronie wpisana do rejestru zabytków kamienica Branickich przy ul. Smolnej 40, decyzja nr 1347 z 
dnia 31 maja 1981r.; wszelkie zamierzenia budowlane z nią związane wymagają zgody właściwego konserwatora 
zabytków – teren b6.6. 

35. Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków zespół kościoła i klasztoru Sióstr Miłosierdzia św. 
Wincentego a Paulo przy ul. Tamka 35 wraz z zabudowaniami: spichlerzem, dom kapelana (plebania), domem 
ogrodnika (budynek gospodarczy) i budynkami gospodarczymi, decyzja nr 580 z dnia 1 lipca 1965r.; wszelkie 
zamierzenia budowlane z nim związane wymagają zgody właściwego konserwatora zabytków – teren d1.1. 

36. Obszar objęty planem w całości jest położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH 
Historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru zgodnie z ustaleniami 
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ogólnymi i szczegółowymi planu; dla obszaru ustala się:  
1) zachowanie i rewaloryzacja zabytkowego układu i kompozycji przestrzennej historycznego zespołu 

miasta, w tym zachowanie osi urbanistycznych i powiązań widokowych, zachowanie zespołów zabudowy i 
zespołów zieleni; 

2) zachowanie i konserwację obiektów tworzących zespół historyczny o szczególnych wartościach 
zabytkowych, z ograniczeniem ich nadbudowy i rozbudowy; 

3) utrzymanie historycznego układu placów i ulic z zachowaniem ich przebiegu, przekrojów, linii 
rozgraniczających i linii zabudowy, utrzymanie istniejących podziałów parcelacyjnych, odtworzenie w miarę 
możliwości działek wynikających z uwarunkowań historycznych (funkcjonalno-przestrzennych), 
uczytelnienie ich w terenie, poprzez ogrodzenia, specjalne ukształtowanie wnętrz kwartałów, mała 
architekturę; 

4) możliwość uzupełniania układu urbanistycznego miasta historycznego, zgodnie z ustaleniami planu; 
5) ograniczenie gabarytów nowej zabudowy – dostosowanie gabarytów i proporcji wysokościowych 

zabudowy oraz charakteru wnętrz urbanistycznych do istniejącego historycznego sąsiedztwa; 
6) zachowanie układu przestrzennego kształtującego sylwetę miasta historycznego; 
7) możliwość nakazania przeprowadzenia badań archeologicznych przy robotach ziemnych, które mogą 

doprowadzić do przekształcenia lub zniszczenia zabytków archeologicznych; obszary i zakres badań 
każdorazowo ustali właściwy konserwator zabytków. 

37. Linie rozgraniczające ulic Aleje Jerozolimskie i Nowy Świat wyznaczają granice strefy ochrony liniowych 
parametrów historycznego układu urbanistycznego KZ-L, ustala się ochronę przestrzeni ulic zgodnie z ustaleniami 
ogólnymi i szczegółowymi planu. 

38. Wskazuje się na rysunku planu granice obszaru archeologicznego wpisanego do rejestru zabytków pod 
numerem C-45, dla którego obowiązują przepisy odrębne dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami  

39. Ustala się ochronę budynków i obiektów zabytkowych oznaczonych na rysunku planu: 
1) przystanek kolejowy Warszawa-Powiśle, w tym wiaty, pawilony i zejścia na perony – teren d3.1; 
2) kamienica przy Al. Jerozolimskich 4 (ul. Smolna 11) – teren b9.2; 
2) kamienica przy Al. Jerozolimskich 6 (ul. Smolna 13) – teren b9.2; 
3) pawilon wystawowy SARP przy Pałacu Zamoyskich, ul. Foksal 2 – teren a4.1; 
4) Pałac Stanisława Wołowskiego, obecnie siedziba Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przy ul. Foksal 

3/5 – teren b7.1; 
5) Pałac Ludwika i Pauliny Górskich, ob. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego przy ul. Foksal 8 – teren 

b5.1; 
6) Pałac hr. Marii Przeździeckiej przy ul. Foksal 10 – teren b5.1; 
7) kamienica Henryka Lewenfisza przy ul. Foksal 17 (ewidencja zabytków) – teren b6.3; 
8) budynków przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 3, 5, 7 i 9 – teren b1.1; 
9) budynku przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 12 – teren b1.7; 
10) dom mieszkalny przy ul. Mikołaja Kopernika 3 – teren b2.1; 
11) kamienica przy ul. Nowy Świat 4 (ewidencja zabytków) – teren c2.2;12) kamienica przy ul. Nowy Świat 

22 – teren b6.2; 
13) kamienica przy ul. Nowy Świat 24 – teren b6.2; 
14) kamienica przy ul. Nowy Świat 26 – teren b6.2; 
15) kamienica przy ul. Nowy Świat 28 – teren b6.2; 
16) dom - dawna oficyna kamienicy Nowy Świat 28 – teren b6.3; 
17) kamienica, dawnej kamienica Artura Spitzbartha przy ul. Nowy Świat 30 – teren b6.2; 
18) kamienica hr. Ksawerego Branickiego ul. Nowy Świat 32 (Foksal 18) – teren b1.1; 
19) kamienica przy ul. Nowy Świat 36 – teren b1.1; 
20) kamienica przy ul. Nowy Świat 38 – teren b1.1; 
21) kamienica przy ul. Nowy Świat 50 – teren b1.1; 
22) kamienica przy ul. Nowy Świat 52 – teren b1.1; 
23) dom, pierwotnie dwie kamienice przy ul. Nowy Świat 54/56 – teren b1.1; 
24) dom przy ul. Nowy Świat 58, dawniej: hotel „Savoy” – teren b1.2; 
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25) gamach Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina przy ul. Okólnik 2, dawniej Akademia 
Muzyczna – teren a1.1; 

26) oficyna mieszkalna południowa przy ul. Okólnik 9 (ewidencja zabytków) – teren b3.2; 
27) oficyna mieszkalna północna przy ul. Okólnik 9A (ewidencja zabytków) - teren b3.2; 
28) kamienica przy ul. Okólnik 11 – teren b3.3; 
29) kamienica przy ul. Okólnik 11a – teren b3.3; 
30) kamienica przy ul. Ordynackiej 11 – teren b1.2; 
31) kamienica przy ul. Ordynackiej 13 – teren b1.2; 
32) oficyna kamienicy przy ul. Smolnej 10a (ewidencja zabytków) – teren b8.1; 
33) budynek administracyjny, dawna siedziba Kuriera Warszawskiego przy ul. Smolnej 12 – teren b8.1; 
34) kamienica przy ul. Smolnej 14 – teren b8.1; 
35) kamienica przy ul. Smolnej 16 – teren b8.1; 
36) kamienica przy ul. Smolnej 18 – teren b8.1; 
37) budynek Liceum im. Jana Zamoyskiego przy ul. Smolnej 30 – teren b6.6; 

zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów. 

40. Ustala się zachowanie i ochronę miejsca pamięci i tablice pamiątkowe oznaczonych na rysunku planu: 
1) miejsca pamięci związane z Powstaniem Warszawskim i wydarzeniami II Wojny Światowej: 

a) tablica poświęcona żołnierzom 3 Dywizji Piechoty im. Romualda Traugutta 1 Armii WP, bohaterom 
walk o Wisłę walczącym na przyczółku we wrześniu 1944, przy wejściu do Muzeum Wojska 
Polskiego, Al. Jerozolimskie 3 – teren 2KD-PM; 

b) tablica ufundowana przez Stowarzyszenie Architektów Polskich upamiętniająca polskich 
architektów żołnierzy i ofiary Drugiej Wojny Światowej w latach 1939 – 1945, na terenie ogrodu przy 
Pałacu Zamoyskich za nowym pawilonem wystawowym SARPu, ul. Foksal 2 – teren a4.1; 

c) tablica pamiątkowa na bramie wejściowej do Domu Dziennikarza informująca, że w tym budynku, w 
czasie Powstania Warszawskiego działał szpital PCK, ul. Foksal 3/5 – teren b7.1; 

d) tablica ufundowana w hołdzie poległym i pomordowanym w latach II Wojny Światowej inwalidom 
wojennym w 70 rocznicę powstania Związku Inwalidów Wojennych w PRL, ul. Foksal 16 – teren 
b2.1; 

e) tablica upamiętniająca „miejsce, w którym podczas okupacji ukrywali się żydzi polscy, matka, syn i 
synowa, Leon i Anna Joselzon vel Jolson – zostali oni ocaleni”, ul. Kopernika 4 – teren b4.1; 

f) tablica pamiątkowa Stanisława Piaseckiego, „myśliciela i publicysty narodowego, redaktora 
naczelnego tygodnika kulturalnego czasów Polski Niepodległej „PROSTO Z MOSTU”, redagował 
pismo w tym budynku w latach 1935 -1939, został rozstrzelany w 1941 r. przez Niemców w 
Palmirach”, ul. Książęca 6 – teren c2.2; 

g) tablica poświęcona „pamięci poległych żołnierzy AK Zgrupowania ”Leśnik”, którzy wraz z innymi 
oddziałami AK walczyli tu we wrześniu 1944 r.”, ul. Książęca 21; 

h) tablica poświęcona „pamięci dr inż. Płk pilota Kazimierza Leskiego ”Bradla”, dowódcy kompanii w 
baonie ”Miłosz”. Dowódca kompanii BRADL w czasie Powstania Warszawskiego, oficera wywiadu i 
kontrwywiadu Komendy Głównej AK, szef sztabu zachodniego AK, więzień  polityczny PRL, 
honorowy obywatel stolicy”, Nowy Świat 2 (róg Książęcej) – teren c2.2; 

i) tablica „w tym miejscu dnia 24 X 1942 r. Oddział Gwardii Ludowej pod dowództwem Romana 
Boguckiego > R O M A N < obrzucił granatami hitlerowską kawiarnię Cafe–club w odwet za 50 
powieszonych członków P.P.R. dnia 11 VII 1943 r. Oddział Gwardii Ludowej pod dowództwem 
Mirosława Krajewskiego > P I E T R E K < dokonał zamachu na Cafe–Club w odwet za rozstrzelanie 
200 więźniów politycznych z > PAWIAKA<”, ul. Nowy Świat 15/17; 

j) tablica upamiętniająca „Rona Jeffery pseudonim Paweł Kawala – żołnierza AK działający w 
niebezpiecznych misjach zagranicznych, zasłużony dla Rzeczypospolitej. Mieszkał on w tym domu 
w czasie okupacji niemieckiej po ucieczce z obozu jenieckiego. Autor książki pt. „Wisła Jak Krew 
Czerwona”, ul. Nowy Świat 30 – teren b6.2; 

k) tablica pamiątkowa „Jerzego Iwanowa-Szajnowicza – polskiego bohatera greckiego ruchu oporu. 
Urodzony w Warszawie, mieszkał w tym domu, walczył o wolność Grecji i Polski. Zamordowany w 
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1943 r. w Atenach”; ul. Nowy Świat 43; 
l) tablica „Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność Ojczyzny. Tu dnia 12 listopada 

1943 hitlerowcy rozstrzelali 50 Polaków”, ul. Nowy Świat 49; 
m) tablica „W tym miejscu podczas Powstania Warszawskiego w dniach 1 i 2 września 1944 r. wyszli 

po przejściu kanałami, po 32 dniach walki żołnierze Armii Krajowej – obrońcy Starego Miasta”, ul. 
Nowy Świat 51; 

n) kamień z tablicą upamiętniającą „75 rocznicę powołania Związku Inwalidów Wojennych R.P. oraz 
ich poległych i zmarłych towarzyszy broni”, ul. Przybosia róg ul. Mikołaja Kopernika – teren 3KDD-
Pj; 

2) miejsca pamięci i obiekty związane z kultem religijnym  
a) figura patrona Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo na dziedzińcu klasztornym, klasztor 

Sióstr Szarytek – teren d1.1; 
b) figura Św. Józefa na dziedzińcu klasztornym, klasztor Sióstr Szarytek – teren d1.1; 
c) figura Matki Boskiej w wirydarzu klasztornym, klasztor Sióstr Szarytek – teren d1.1; 
d) krzyż w miejscu pochówku pięciu Sióstr Szarytek zmarłych w czasach zarazy w Warszawie, 

niedługo po założeniu klasztoru, klasztor Sióstr Szarytek – teren d1.1; 
e) figura Matki Boskiej na tarasie skarpy, klasztor Sióstr Szarytek – teren d1.1; 
f) figura świętej Anny z Najświętszą Marią Panną jako dziewczynką, w ogrodzeniu ogrodu klasztoru 

Sióstr Szarytek od strony ul. Kruczkowskiego – teren d1.1; 
g) naprzeciw nowej giełdy tablice upamiętniające „pobyt dwóch papieży w tym domu parafialnym: 

Piusa XI i Pawła VI w latach 1918 i 1920” ul. Książęca 21; 
h) tablica „Miejsce, w którym mieszkał w latach młodości święty Brat Albert Adam Chmielowski w 

latach 1858 – 1861 ul. Książęca róg Nowego Światu – teren c2.2; 
3) inne tablice pamiątkowe: 

a) tablica upamiętniająca ”istnienie w tym budynku Księgarni Państwowego Instytutu Wydawniczego 
oraz kawiarni będącej miejscem spotkań niepokornych i niezależnych intelektualistów, którzy 
zapoczątkowali powstanie demokratycznej opozycji w czasach PRL – frontu odmowy” ul. Foksal 17 
– teren b6.3; 

b) tablica „poświęcona nauczycielom i uczennicom Liceum i Gimnazjum im. Anieli Wereckiej , które 
działało w tym budynku w latach 1901-1944”, ul. Foksal 18 – teren b1.1; 

c) tablica upamiętniająca „wybudowanie siedziby Polskiego Towarzystwa Wioślarskiego oraz jej 
odbudowę ze zniszczeń wojennych. Tablicę wmurowano w 125 rocznicę istnienia najstarszej 
polskiej organizacji sportowej (powstała w 1878 roku)”, ul. Foksal 19 – teren b6.3; 

d) tablica „W latach 1920-1921 w tym miejscu mieściła się Ambasada Republiki Gruzji w 
Rzeczpospolitej Polskiej pod auspicjami Giorgi Sidamon-Eristavi pierwszego ambasadora Gruzji w 
Polsce; ul. Nowy Świat 15/17; 

e) tablica pamiątkowa poety Juliana Tuwima „Julian Tuwim Poeta Mieszkał i tworzył w tym domu w 
latach 1951-1953”, ul. Nowy Świat 25; 

f) tablica „W tym domu w latach 1955 – 2001 mieszkał Paweł Hertz Poeta Tłumacz Wydawca 
Fundacja dla upamiętnienia obecności Żydów w Polsce”, ul. Nowy Świat 33; 

g) tablica pamiątkowa kompozytora i pianisty Karola Szymanowskiego „W tym domu mieszkał i 
tworzył Karol Szymanowski w latach 1924 - 1929”, ul. Nowy Świat 47; 

h) tablica „W tym domu mieszkał w 1861 roku Apollo Nałęcz Korzeniowski poeta tłumacz działacz 
konspiracji z synem Teodorem Józefem Konradem zwanym na świecie jako Joseph Conrad 1857 – 
1924”, ul. Nowy Świat 47;  

i) popiersie Melchiora Wańkowicza i tablica poświęcona jego pamięci i działalności jako pisarza i 
dziennikarza korespondenta wojennego, żołnierza i więźnia politycznego, ul. Nowy Świat 58 na 
ścianie budynku przy wejściu do siedziby Wyższej Szkoły Dziennikarskiej im. Melchiora 
Wańkowicza – teren b1.2; 

j) tablica „W gmachu tym w roku 1905 po zwycięskim strajku szkolnym powstała pierwsza szkoła 
polska gimnazjum gen. Pawła Chrzanowskiego przemianowana w r. 1915 na gimnazjum im. Jana 
Zamoyskiego w maju 1960 roku piętnastego od wznowienia nauki w tych murach”, ul. Smolna 30 – 
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teren b6.6; 
k) tablica "Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie” Jan Zamoyski. Szkole naszej i 

młodzieży stowarzyszenie b. wychowanków 1964 r.”, ul. Smolna 30 – teren b6.6; 

41. Ustala się zachowanie i ochronę pomników oznaczonych na rysunku planu: 
1) Pomnik Partyzanta, „Partyzantom bojownikom o Polski� Ludowej”, ul. Smolna, skwer przy rondzie De 

Gaulle’a – teren 1KD-PM; 
2) pomnik generała Charles’a de Gaulle’a polityka i prezydenta Francji, Rondo de Gaulle’a – teren c1.1; 
3) pomnik - głaz poświęcony Stefanii Sempołowskiej „tu stał dom, w którym mieszkała Stefania 

Sempołowska 1870–1944 życie jej było nieustanną walką o godność i prawa człowieka”, Al. Jerozolimskie 
2 – teren 1KDZ; 

4) popiersie Elizy Orzeszkowej, pisarki epoki pozytywizmu, ul. Książęca 2 na terenie Parku „Na Książęcem” 
w pobliżu stawu – teren e1.1. 

42. Dopuszcza się zachowanie rzeźby współczesnej - sztucznej palmy w rejonie skrzyżowania ul. Nowy Świat i 
Alejach Jerozolimskich (Rondo de Gaulle’a) – teren 1KDZ. 

43. Ustala się ochronę i zachowanie istniejących nawierzchni brukowych kamiennych lub klinkierowych w ulicach 
oraz uzupełnienie i odtworzenie nawierzchni brukowych. 

44. Ustala się zachowanie istniejących elementów identyfikacji przestrzennej takich jak: pomniki, figury, tablice 
pamiątkowe, kapliczki, krzyże; przy czym dopuszcza się zmianę ich lokalizacji na obszarze planu w dostosowaniu 
do nowej zabudowy i urządzenia terenu. 

45. Kolorystykę w budynkach zabytkowych należy określać na podstawie badań konserwatorskich ustalających 
pierwotną kolorystykę obiektu. 

46. Na terenie ulic, placów oraz ciągów pieszych na obszarze objętym planem zakazuje się stosowania na 
chodnikach kostki betonowej; dopuszcza się stosowanie np. płyt betonowych, płyt i kostek kamiennych, cegły 
klinkierowej. 

47. Na budynkach objętych ochroną w planie dopuszcza się montaż słonecznych paneli energetycznych, w 
uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków. 

48. Przy docieplaniu budynków zabytkowych nie dopuszcza się: przykrywania warstwą ocieplającą zachowanych 
elementów wystroju obejmujących sztukaterie, okładziny ceramiczne i kamienne, zachowane tynki szlachetne z 
boniowaniem, zachowane znaki grup murarskich; dopuszcza się ocieplenie elewacji szczytowych kamienic, 
elewacji pozbawionych zachowanego wystroju architektonicznego lub posiadających jedynie wystrój obejmujący 
np. obramienia okienne i gzymsy pod warunkiem ich odtworzenia na warstwie ocieplenia, zakres zachowania lub 
odtworzenia elementów elewacji w uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków. 

 

Rozdział 8 

Zagospodarowanie miejsc i przestrzeni publicznych 

§10. 1. Wyznacza się układ miejsc i przestrzeni publicznych, w skład którego wchodzą: 
1) główne miejsca i przestrzenie publiczne obejmujące: 

a) ulice: Al. Jerozolimskie 1KDZ i 2KDZ, ul. Nowy Świat 1KDL, Al. 3 Maja 7KDD-PJ, ul. Książęca 
3KDZ i 4KDZ, 

b) place miejskie: 1KD-PM, 2KD-PM, 4KD-PM, 
c) tereny Alei Na Skarpie: A-1.KDD-Pr(ZP), A-2.KD-PM(ZP), A-3.KDD-Pr(ZP), A-4.KD-PM(ZP), A-

5.KDD-Pr(ZP), A-6.KD-PM(ZP), A-7.KDD-Pr(ZP), A-8.KDD-Pr(ZP), 
d) tereny zieleni urządzonej: a2.2ZP, a3.1ZP, a5.1ZP, a5.2ZP, a5.3ZP, a4.2ZP, a10.1ZP, a11.1ZP, 

d2.1ZP, e1.1ZP; 
2) dzielnicowe i lokalne miejsca i przestrzenie publiczne obejmujące  

a) tereny pozostałych ulic (dróg publicznych) KD, ulic (dróg publicznych) - alei pieszych KDD-Pr, ulic 
(dróg publicznych) - alei pieszo-jezdnych KDD-Pj, ulic (dróg publicznych) - placów miejskich i zieleni 
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KD-PM/ZP i dróg wewnętrznych KDw, nie wymienionych w pkt. 1; 
b) stację PKP Warszawa Powiśle. 

2. Zakazuje się lokalizowania na wszystkich terenach wymienionych w ust.1: 
1) budynków, za wyjątkiem pawilonów parkowych, o których mowa w ust. 10 oraz innych obiektów 

wskazanych w ustaleniach szczegółowych dla terenów,  
2) tymczasowych obiektów usługowo - handlowych, za wyjątkiem kiosków, o których mowa w ust. 9, 
3) ogrodzeń wewnętrznych; przy czym nie uważa się za ogrodzenia obiektów małej architektury takich jak 

pachołki, słupki, pojemniki z zielenią, ogrodzenia ogródków kawiarnianych. 

3. Dopuszcza się lokalizowanie obiektów małej architektury i mebli ulicznych na terenach ulic (dróg publicznych) 
KD, ulic (dróg publicznych) - placów miejskich KD-PM, ulic (dróg publicznych) - alei pieszych KDD-Pr, ulic (dróg 
publicznych) - alei pieszo-jezdnych KDD-Pj, ulic (dróg publicznych) - placów miejskich i zieleni KD-PM/ZP, ulic 
(dróg publicznych) - alei pieszo-rowerowych i zieleni KDD-Pr/ZP i dróg wewnętrznych KDw tak, aby nie kolidowały 
z urządzeniami komunikacyjnymi, z zachowaniem następujących warunków: 

1) meble miejskie lokalizowane w obszarze objętym planem muszą posiadać spójną formę estetyczną i 
stonowaną kolorystykę; nie dopuszcza się mebli w kolorach jaskrawych, za wyjątkiem oznaczeń dla osób 
słabowidzących; 

2) dopuszcza się umieszczanie na meblach miejskich nie więcej niż jednej reklamy o powierzchni nie 
większej niż 3 m2, za wyjątkiem reklam na kioskach, o których mowa w par. 6 ust 5 i reklam na 
przystankach komunikacji miejskiej - zbiorowej, o których mowa w par. 6 ust 4; 

3) meble metalowe lub z elementami metalowymi powinny być malowane przede wszystkim na kolory 
ciemne i stonowane np. czarny, szary, ciemnozielony; 

4) nie dopuszcza się stosowania mebli betonowych lub z widocznymi elementami betonowymi; 
5) na obszarach zabytkowych formy i kolorystykę mebli ulicznych powinna być dostosowana do 

zabytkowego otoczenia; 
6) zabrania się lokalizowania przenośnych toalet, za wyjątkiem placów budowy i imprez czasowych; 
7) latarnie i słupy trakcji tramwajowej powinny odpowiadać wymaganiom określonym w par. 9 ust. 43;  
8) dopuszcza się określenie wzorów mebli przeznaczonych do stosowania na zabytkowych terenach 
Śródmieścia lub na terenach poszczególnych ulic. 

4. Określa się zasady lokalizowania w przestrzeni publicznej reklam, nośników reklam, szyldów i słupów 
ogłoszeniowych, zgodnie z ustaleniami § 6.  

5. Dopuszcza się lokalizowanie infrastruktury technicznej na terenach określonych w ust. 1, o ile nie kolidują z 
urządzeniami komunikacyjnymi i wartościową zielenią, zgodnie z § 15. 

6. Określa się zasady lokalizowania zieleni na terenach określonych w ust. 1 w formie szpalerów drzew, grup 
drzew i krzewów, zgodnie z § 8 ust. 2. 

7. Wyznacza się place i miejsca wymagające specjalnego opracowania posadzki, oznaczone na rysunku planu: 
1) ustala się opracowanie projektu architektonicznego dla całego terenu wyznaczonego w planie; 
2) ustala się wydzielenie placów lub miejsc np. poprzez wprowadzenie posadzki wyróżniającej się kolorem, 

materiałem lub wzorem z posadzki chodników; dopuszcza się wprowadzenie zróżnicowanej posadzki w 
obrębie jezdni, parkingów itp.; 

3) dla placów o charakterze skwerów minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna nie powinna być 
mniejsza niż 50%, dla pozostałych placów powierzchnia terenu biologicznie czynna nie powinna nie 
powinna przekraczać 30% powierzchni placu, chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej; ustalenie 
nie dotyczy zieleni w doniczkach i pojemnikach stanowiących elementy małej architektury; 

4) ustala się lokalizację w miarę potrzeb obiektów małej architektury, mebli ulicznych, oświetlenia, rzeźb i 
pomników, fontann, schodów i innych elementów urządzenia placu w sposób podkreślający formę 
przestrzenną i sposób użytkowania miejsca. 

8. W zakresie dostępności miejsc i przestrzeni publicznych dla osób niepełnosprawnych i osób starszych 
ustala się kształtowanie: ulic (dróg publicznych) KD, ulic (dróg publicznych) - placów miejskich KD-PM, ulic (dróg 
publicznych) - alei pieszych KDD-Pr, ulic (dróg publicznych) - alei pieszo-jezdnych KDD-Pj, ulic (dróg publicznych) 
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- placów miejskich i zieleni KD-PM/ZP, ulic (dróg publicznych) - alei pieszo-rowerowych i zieleni KDD-Pr/ZP i dróg 
wewnętrznych KDw terenów zieleni urządzonej, terenów usług oświaty, sportu, zdrowia, kultury, administracji, 
opieki społecznej i socjalnej oraz stacji kolejowej, zgodnie z następującymi zasadami: 

1) chodniki, aleje piesze, aleje pieszo-rowerowe wyznaczone w liniach rozgraniczających innych terenów 
oraz inne powierzchnie utwardzone przeznaczone do ruchu pieszych powinny posiadać nawierzchnię 
równą, nie-śliską, twardą i stabilną; na chodnikach należy zachować pasy wolne od przeszkód, wyłącznie 
dla ruchu pieszego o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m, a na ulicach dojazdowych i dojazdach o 
szerokości nie mniejszej niż 1 m; 

2) jezdnie powinny posiadać nawierzchnię równą, nie-śliską, twardą i stabilną, szczególnie w rejonach 
przejść dla pieszych;  

3) na przejściach dla pieszych należy stosować krawężniki opuszczone - wtopione na całej szerokości 
przejścia oraz chodnik łagodną rampą obniżony do poziomu jezdni albo jezdnię podniesioną do poziomu 
chodnika tak, aby umożliwić zjazd i wjazd na chodnik osobie poruszającej się na wózku. W miejscach 
przecięć ulic, na których nie są wyznaczone przejścia dla pieszych należy stosować krawężniki 
opuszczone - wtopione na długości nie mniejszej niż 1,5 m oraz chodnik łagodną rampą obniżony do 
poziomu jezdni albo jezdnię podniesioną do poziomu chodnika tak, aby umożliwić zjazd i wjazd na chodnik 
osobie poruszającej się na wózku; przejścia z sygnalizacją świetlną powinny być wyposażone również w 
sygnalizację dźwiękową; na chodnikach przy przejściach dla pieszych należy stosować pas nawierzchni o 
wyróżniającej się fakturze, wyczuwalnej dla osób z dysfunkcją wzroku; 

4) miejsca i przestrzenie publiczne powinny być oświetlone równomierne, latarnie i inne źródła światła nie 
powinny powodować oślepiania; latarnie powinny być lokalizowane w sposób niekolidujący z ruchem 
pieszym, w miarę możliwości blisko krawędzi jezdni; 

5) wszystkie meble uliczne: ławki, kioski, wiaty, tablice i słupy informacyjne itp. powinny być dostosowane do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, a ich lokalizacja nie powinny kolidować z pasami dla ruchu pieszego; 
miejsca do wypoczynku - ławki należy lokalizować przy przystankach autobusowych, tramwajowych i 
peronach stacji kolejowej oraz przy chodnikach, obok ławki należy przewidzieć miejsce do zatrzymania się 
osoby poruszającej się na wózku; 

6) ogródki kawiarniane na chodnikach i w przestrzeniach publicznych powinny być dostępne również dla 
osób poruszających się na wózkach, powinny być zabezpieczone poprzez odpowiednie tymczasowe 
ogrodzenie i nie powinny kolidować z pasami dla ruchu pieszego; 

7) rampy, pochylnie i podnośniki przy budynkach mogą być lokalizowane na terenie ulic (dróg publicznych) 
KD, ulic (dróg publicznych) - placów miejskich KD-PM, ulic (dróg publicznych) - alei pieszych KDD-Pr, ulic 
(dróg publicznych) - alei pieszo-jezdnych KDD-Pj i dróg wewnętrznych KDw, pod warunkiem zachowania 
pasa chodnika wyłącznie dla ruchu pieszego o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m, a na ulicach 
dojazdowych i dojazdach o szerokości nie mniejszej niż 1 m; 

8) dojścia do przystanków autobusowych, do przystanków tramwajowych, do wejść do stacji kolejowej, do 
peronów, do obiektów użyteczności publicznej powinny być oznakowane tzw. ścieżkami dostępności - 
poprzez zastosowanie oznakowania dotykowego – wyczuwalnego dla osób niewidomych i 
słabowidzących. 

9. Określa się zasady dotyczące lokalizowania i kształtowania kiosków na terenach określonych w ust. 1: 
1) dopuszcza się lokalizowanie kiosków wyłącznie przy przystankach komunikacji publicznej oraz w 

miejscach wyznaczonych na rysunku planu; w jednym miejscu dopuszcza się lokalizowanie nie więcej niż 
2 kiosków, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej, przy czym powinny one mieć jednakową 
formę architektoniczną i wystrój; kioski przy przystankach powinny znajdować się w odległości do 10m 
wiaty lub słupka wyznaczającego miejsce przystanku; 

2) powierzchnia użytkowa kiosku nie powinna być większa niż 12 m2; rzut kiosku powinien być zwarty, bez 
przybudówek; 

3) wysokość kiosku nie powinna być większa niż 3,5 m; wysokość wewnątrz kiosku nie mniejsza niż 2,2 m, 
spód podłogi kiosku nie powinien być wyniesiony wyżej niż 15 cm nad poziom terenu; 

4) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich, jednospadowych lub łukowatych o strzałce łuku 
nieprzekraczającej 1/10 rozpiętości, dachy dwuspadowe lub wielospadowe przy wielokątnym rzucie 
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obiektu, z uwzględnieniem ustaleń § 12 ust 2 pkt 3; okap dachu powinien zapewniać ochronę przed 
deszczem dla klientów i towarów bez stosowania dodatkowych daszków; przy czym dopuszcza się montaż 
daszku nad oknem sprzedaży, ruchomych markiz lub rolet; elementy wystające poza obrys kiosku takie, 
jak: okapy, daszki, markizy powinny być sytuowane na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad poziomem 
ziemi; widoczna grubość dachu lub elementu maskującego dach nie powinna być większa niż 20 cm;  

5) elewacje ścian powinny być wykonane z materiałów trwałych, o powierzchniach gładkich, dopuszcza się 
stosowanie wypełnień ze szkła matowego; zakazuje się stosowania blachy falistej lub trapezowej; 
widoczne profile konstrukcyjne powinny mieć szerokość nie większą niż 8 cm; przeszklenie elewacji kiosku 
powinno być nie mniejsze niż 40% powierzchni wszystkich elewacji, przy czym przeszklenie elewacji 
frontowej powinno być nie mniejsze niż 70% powierzchni tej elewacji; 

6) umieszczanie reklam zgodnie z § 6 ust 9; dopuszcza się umieszczanie szyldów w pasie o szerokości ok. 
20 cm poniżej dolnej krawędzi dachu. 

10. Określa się zasady dotyczące lokalizowania i kształtowania pawilonów parkowych: 
1) na rysunku planu wyznacza się miejsca lokalizacji pawilonów parkowych; 
2) dopuszcza się lokalizowanie pawilonów parkowych wyłącznie miejscach lokalizacji pawilonów parkowych 

wyznaczonych na rysunku planu; w jednej miejscu dopuszcza się zlokalizowanie nie więcej niż jednego 
pawilonu parkowego;  

3) ustala się funkcje pawilonów parkowych:  
a) przeznaczenie podstawowe: usługi związane z funkcją parku z zakresu gastronomii, kultury, 

sportu, 
b) dopuszcza się realizację obiektów, takich jak: restauracje, bary, kluby, galerie, pawilony 

wystawowe, wypożyczalnie sprzętu sportowego, informacje miejskie i turystyczne, 
c) zakazuje się lokalizowania: funkcji usługowych innych niż wymienione w lit. a i b oraz obiektów i 

urządzeń, których uciążliwość wykracza poza granice lokalizacji; 
4) powierzchnia użytkowa pawilonu parkowego nie powinna być większa niż 150 m2; powierzchnia tarasu 

ogródka gastronomicznego przy pawilonie nie powinna być większa niż 150 m2; 
5) w ramach tarasu ogródka gastronomicznego dopuszcza się realizację lekkich przekryć, werand i ogrodów 

zimowych; 
6) wysokość pawilonu nie powinna być większa niż 8 m; długość elewacji lub rozpiętość pawilonu nie 

powinna być większa niż 25m; 
7) ustala się lokalizowanie budynków i obiektów o wysokich walorach architektonicznych; minimum 75% 

elewacji pawilonu powinno być przeszklonych lub otwartych, nie dotyczy to części wbudowanych w skarpę 
ziemną; 

8) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich, dachów spadzistych o kącie nachylenia połaci dachowych do 
nie więcej niż 20, dachów szklanych o kącie nachylenia połaci dachowych do 35 oraz dachów pokrytych 
zielenią o kształtach nieregularnych; 

9) zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych, przy czym nie dotyczy to tarasów i ogródków 
kawiarnianych przy pawilonach parkowych; 

10) w pawilonach ustala się obowiązek lokalizowania toalet dostępnych publicznie;  
11) dopuszcza się umieszczanie szyldów i zakazuje się umieszczania reklam. 

 

Rozdział 9 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 

§11. 1. Ustala się minimalny procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do terenów zieleni 
urządzonej ZP, jak również dla terenów zabudowy śródmiejskiej i terenów usług, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi. 

2. Określa się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w odniesieniu do 
terenów o różnym przeznaczeniu i nie wymienionych w ust. 1: 

1) ustala się wysokość zabudowy, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi; 
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2) ustala się maksymalną intensywność zabudowy, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi; intensywność 
zabudowy ustala się w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej; intensywność zabudowy nie dotyczy 
remontu, przebudowy, modernizacji istniejących budynków; w przypadku rozbudowy lub nadbudowy 
istniejących budynków warunki określone w ustaleniach szczegółowych uznaje się za spełnione, jeżeli 
intensywność zabudowy jest odniesiona do powierzchni terenu wyznaczonego w planie liniami 
rozgraniczającymi;  

3) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi; powierzchnię 
zabudowy ustala się w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej; powierzchnia zabudowy nie dotyczy 
remontu, przebudowy, modernizacji istniejących budynków; w przypadku rozbudowy lub nadbudowy 
istniejących budynków warunki określone w ustaleniach szczegółowych uznaje się za spełnione, jeżeli 
powierzchnia zabudowy jest odniesiona do powierzchni terenu wyznaczonego w planie liniami 
rozgraniczającymi; 

4) ustala się minimalny procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi; udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej; udział powierzchni biologicznie czynnej nie dotyczy remontu, przebudowy, modernizacji 
istniejących budynków; w przypadku rozbudowy lub nadbudowy istniejących budynków warunki określone 
w ustaleniach szczegółowych uznaje się za spełnione, jeżeli udział powierzchni biologicznie czynnej jest 
odniesiony do powierzchni terenu wyznaczonego w planie liniami rozgraniczającymi; 

5) ustala się maksymalną długość elewacji poszczególnych budynków dostosowaną do szerokości działek 
budowlanych, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej; 

6) ustala się minimalne szerokości frontów działek budowlanych zgodnie z istniejącą parcelacją, a dla 
nowych działek budowlanych nie ogranicza się szerokości frontów działek budowlanych; 

7) nie określa się minimalnych wielkości działek budowlanych. 

3. Ustala się zasady kształtowania geometrii dachu: 
1) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zamieszkania zbiorowego i zabudowy usługowej dopuszcza 

się stosowanie dachów płaskich i stropodachów oraz dachów o kącie nachylenia połaci dachowych nie 
większym niż 10; ustalenie nie dotyczy budynków i obiektów zabytkowych; 

2) dopuszcza się stosowanie dachów spadzistych na budynkach przebudowywanych, nadbudowywanych 
lub rozbudowywanych, w których były zastosowane dachy spadziste; przy czym kąt nachylenia połaci 
dachowych nie powinien być większy niż 30 albo nie większy niż kąt nachylenia dachu istniejącego; 

4) dla obiektów usługowych o wysokości nieprzekraczającej 2 kondygnacji i powierzchni nie większej niż 
15m2, w tym kiosków, dopuszcza się stosowanie dachów spadzistych o kącie nachylenia połaci 
dachowych do 30. 

4. Wyznacza się linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami § 5 ust. 4. 

5. Określa się zasady zagospodarowania terenów dziedzińców wyłączonych z zabudowy:  
1) na terenach mieszkaniowej i usługowej zabudowy śródmiejskiej wyznacza się tereny dziedzińców 

wyłączonych z zabudowy, zgodnie z oznaczeniami graficznymi  na rysunku planu; 
2) ustala się poprawę standardu przestrzeni poprzez uporządkowanie, urządzenie lub przebudowę 

(modernizację) dziedzińców, w szczególności urządzenie posadzek, umeblowanie, oświetlenie oraz 
wprowadzenie zieleni; przy czym należy zachować i chronić zabytkowe elementów urządzenia wnętrz 
dziedzińców ; 

3) ustala się powiązanie dziedzińców z terenami przestrzeni publicznych, w szczególności poprzez 
zachowanie lub realizację przejść bramowych. 

4) zakazuje się lokalizowania zabudowy na terenie dziedzińca, przy uwzględnieniu ustaleń ust. 5, 6, 7;  
5) dopuszcza się realizację kondygnacji podziemnych, parkingów podziemnych, wyjść z kondygnacji 

podziemnych oraz elementów małej architektury, rzeźb, pomników i mebli ulicznych, jeżeli ich lokalizacja 
nie koliduje z istniejącymi wartościowymi drzewami; 

6) dopuszcza się lokalizację ogródków kawiarnianych oraz przeszklonych werand o powierzchni nie 
większej niż 20 m2;  

7) dopuszcza się realizację przeszklonych zadaszeń dziedzińców wskazanych w ustaleniach szczegółowych 
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dla poszczególnych terenów. 
8) dopuszcza się zachowanie i uzupełnienie istniejących drzew i krzewów oraz urządzenie trawników, 
żywopłotów, klombów, rabat itp. dostosowanych do charakteru dziedzińca; 

9) ustala się zachowanie lub przebudowę istniejących dojść i dojazdów do budynków i obiektów. 

6. W zakresie likwidowania barier architektonicznych oraz dostępności publicznych budynków i obiektów 
usługowych dla osób niepełnosprawnych ustala się kształtowanie: wejść do budynków i terenów oraz wnętrz 
budynków: 

1) główne wejścia do budynków należy sytuować w poziomie terenu przed wejściem bez progów i stopni tak, 
aby było ono dostępne dla osób poruszających się na wózkach, przy wejściach usytuowanych poniżej lub 
powyżej poziomu terenu należy stosować rampy (jeżeli nie jest to możliwe windy lub podnośniki) 
dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Jeżeli główne wejście do budynku 
istniejącego nie jest możliwe do przystosowania dla osób niepełnosprawnych dopuszcza się dostosowanie 
innego wejścia, pod warunkiem jego czytelnego oznakowania; 

2) drzwi powinny otwierać się automatycznie, być wyposażone w urządzenia ułatwiające otwieranie lub być 
wyposażone w wygodne uchwyty. Urządzenia, takie jak: domofon, dzwonek, klamka, uchwyt powinny 
znajdować się na wysokości umożliwiającej użytkowanie przez osoby poruszające się na wózkach;  

3) budynki i tereny publiczne powinny być projektowane i realizowane w sposób zapewniający dostępność 
dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez: wprowadzanie wind łączących wszystkie 
kondygnacje budynku, zachowanie odpowiednich szerokości korytarzy, drzwi oraz zachowanie przestrzeni 
manewrowych, lokalizację toalet dostosowanych do potrzeb osób poruszających się na wózkach; 

4) w czasie przebudowy lub remontu istniejących budynków należy dostosować je w miarę możliwości do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 

7. W zakresie kolorystyki elewacji budynków na powierzchniach tynkowanych i wykonanych z betonu barwionego 
obowiązuje stosowanie kolorów wg systemu NCS o odcieniach posiadających do 20% domieszki czerni oraz nie 
przekraczających 20% chromatyczności barwy; dopuszcza się stosowanie odcieni spoza wyznaczonych 
przedziałów wyłącznie na fragmentach ścian budynku, nie przekraczających 10% powierzchni danej elewacji; 
obowiązek określania kolorów w oparciu o wyżej wymieniony system nie dotyczy materiałów elewacyjnych w 
kolorach dla nich naturalnych np. kamienia, ceramiki, cegły silikatowej, stali nierdzewnej, szkła, drewna, aluminium, 
miedzi; ustalenia nie dotyczą kolorystyki elewacji budynków zabytkowych - kolorystykę w budynkach zabytkowych 
należy określać na podstawie badań konserwatorskich ustalających pierwotną kolorystykę obiektu. 

8. Obszar objęty planem w całości jest położony w zasięgu obszarów wymagających rehabilitacji istniejącej 
zabudowy i infrastruktury technicznej – historycznego, śródmiejskiego układu urbanistycznego; dla obszaru 
wprowadza się następujące zasady zagospodarowania: 

1) tereny wymagające rehabilitacji powinny zostać objęte kompleksowymi programami rewitalizacji 
zabudowy i przestrzeni publicznej, mającymi na celu zahamowanie i przeciwdziałanie degradacji, 
ożywienie społeczno - gospodarcze, poprawę jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców, podnoszenie 
jakości i estetyki przestrzeni publicznych oraz przywracania budynkom, obiektom i przestrzeniom 
zabytkowym utraconych wartości, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów oraz 
obiektów; 

2) ustala się zachowanie zaznaczonej na rysunku planu ukształtowanej historycznie struktury przestrzennej 
obszaru pierzejowej zabudowy wyznaczonej poprzez kwartały zwartej zabudowy, miejsca i przestrzenie 
publiczne oraz tereny zieleni, zachowanie charakteru zabytkowego terenów, z wprowadzeniem 
uzupełniającej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz funkcji centrotwórczych;  

3) ustala się rehabilitację przestrzeni wnętrza kwartału otoczonego ulicami Smolną 1KDD, Nowy Świat 1KDL 
i Foksal 3KDD, w szczególności przez realizację publicznych pasaży wewnętrznych, lokalizację nowej 
zabudowy dostosowanej do zabudowy istniejącej, remont i odnowę elewacji budynku istniejących, 
aktywizację programową parterów nowej zabudowy;  

4) ustala się rehabilitację przestrzeni ulic z zabudową zabytkową oraz terenów sąsiadujących z tymi ulicami. 
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Rozdział 10 

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 

§12. 1. Ustala się zasady scalania i podziału nieruchomości: 
1) dopuszcza się wydzielanie działek tak, aby ich granice od strony ulic, placów lub innych miejsc i 

przestrzeni publicznych były zgodne z wyznaczonymi na rysunku planu liniami rozgraniczającymi; 
2) w przypadku wydzielania nowych działek budowlanych należy spełnić następujące warunki: 

a) kąt granicy działki w stosunku do ulicy powinien wynosić 90 z dopuszczalnym odchyleniem o 10; 
ustalenie nie dotyczy działek narożnych; 

b) front działki od strony ulicy, placu lub alei pieszej nie powinien być mniejszy niż 10 m dla zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej; 

3) lokalizacja kiosków, reklam, elementów Miejskiego Systemu Informacji nie wymaga wydzielania działek. 

2. Nie wyznacza się obszarów obowiązkowego scalenia i podziału nieruchomości. 

 

Rozdział 11 

Zasady kształtowania systemów komunikacji i organizacji parkowania 

§13. 1. Określa się zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji na obszarze planu: 
1) ustala się układ dróg publicznych obejmujących:  

a) tereny ulic (dróg publicznych) oznaczonych na rysunku planu symbolami KD,  
b) tereny ulic (dróg publicznych) - placów miejskich oznaczonych na rysunku planu symbolami KD-

PM,  
c) tereny ulic (dróg publicznych) - alei pieszo-rowerowych oznaczonych na rysunku planu symbolami 

KDD-Pr,  
d) tereny ulic (dróg publicznych) - alei pieszo-jezdnych oznaczonych na rysunku planu symbolami 

KDD-Pj, 
e) tereny ulic (dróg publicznych) - placów miejskich z zielenią oznaczonych na rysunku planu 

symbolami KD-PM(ZP),  
f) tereny ulic (dróg publicznych) - alei pieszo-rowerowych z zielenią oznaczonych na rysunku planu 

symbolami KDD-Pr(ZP); 
2) wyznacza się tereny dróg wewnętrznych oznaczone na rysunku planu symbolami KDw; dopuszcza się 

zachowanie istniejących dróg wewnętrznych; dopuszcza się realizację innych dróg wewnętrznych na 
terenach nowej i istniejącej zabudowy; 

3) ustala się przebieg linii rozgraniczających terenów komunikacji, określonych w pkt. 1 oraz klasyfikację 
funkcjonalną ulic i zasady obsługi komunikacyjnej terenów, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) ustala się zasady zagospodarowania poszczególnych ulic (dróg publicznych) KD, ulic (dróg publicznych) - 
placów miejskich KD-PM, ulic (dróg publicznych) - alei pieszych KDD-Pr, ulic (dróg publicznych) - alei 
pieszo-jezdnych KDD-Pj, ulic (dróg publicznych) - placów miejskich z zielenią KD-PM(ZP), ulic (dróg 
publicznych) - alei pieszo-rowerowych z zielenią KDD-Pr(ZP) oraz dróg wewnętrznych KDw, zgodnie z 
ustaleniami szczegółowymi; 

5) wyznaczone w planie ulice (drogi publiczne) - aleje pieszo-rowerowe KDD-Pr oraz KDD-Pr(ZP) zalicza się 
do dróg publicznych klasy dojazdowej lub dojazdów, z organizacją ruchu dopuszczającą ruch pieszy oraz 
rowerowy; 

6) wyznaczone w planie ulice (drogi publiczne) - aleje pieszo-jezdne KDD-Pj zalicza się do dróg publicznych 
klasy dojazdowej, z organizacją ruchu dopuszczającą uspokojony ruch kołowy bez wyznaczania jezdni, 
ruch pieszy oraz ruch rowerowy; przy czym na terenie istniejących ulic dojazdowych wskazanych w planie 
do przekształcenia w aleje pieszo-jezdne dopuszcza się zachowanie wydzielonych jezdni i chodników do 
czasu ich przebudowy; 

7) wyznaczone w planie place miejskie KD-PM zalicza się do dróg publicznych o klasie zgodnej z klasą 
drogi, w której ciągu plac się znajduje, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi; 

8) wyznaczone w planie place miejskie z zielenią KD-PM(ZP) zalicza się do dróg publicznych klasy 



MPZP W REJONIE ULICY FOKSAL – PROJEKT PLANU - 12/2013                ·       STRONA   31 (97) 
 

dojazdowej, z organizacją ruchu dopuszczającą ruch pieszy oraz ruch rowerowy. 

2. Ustala się zasady obsługi terenu objętego planem przez komunikację kołową: 
1) ustala się układ komunikacji kołowej obsługującej teren objęty planem, w skład którego wchodzą: 

a) ulice zbiorcze (KDZ): Al. Jerozolimskie, ul. Książęca – wyszczególnione w ustaleniach 
szczegółowych § 26 ust. 1; 

b) ulica lokalna (KDL) - ul. Nowy Świat – wyszczególniona w ustaleniach szczegółowych § 26 ust. 2; 
c) ulice dojazdowe (KDD, KDD-Pj, KDD-Pr) – wyszczególnione w ustaleniach szczegółowych § 26 

ust. 3, 4, 5; 
d) place miejskie (KD-PM) w częściach przeznaczonych do ruchu kołowego – wyszczególnione w 

ustaleniach szczegółowych § 26 ust. 6; 
e) ulice wewnętrzne (KDw). 

2) ustala się powiązania obszaru planu z terenami zewnętrznymi (połączenia międzydzielnicowe) poprzez 
Al. Jerozolimskie; 

3) na obszarze planu nie dopuszcza się realizacji skrzyżowań dwupoziomowych lub wielopoziomowych; 
ustalenie nie dotyczy istniejących i projektowanych przecięć linii kolei średnicowej i Al. Jerozolimskich (na 
wiadukcie im. Ks. Józefa Poniatowskiego) oraz przejść pieszych pod nasypem i wiaduktem linii kolejowej 
oraz pod wiaduktem Al. Jerozolimskich;  

4) ustala się na obszarze planu wprowadzanie zasad ruchu uspokojonego, np. poprzez wyznaczanie stref 
ograniczonej prędkości do 50 km/h, stref ograniczonej prędkości do 30 km/h oraz stref zamieszkania; 

5) na terenie ulic lokalnych i dojazdowych (w tym alei pieszo-jezdnych i alei pieszo-rowerowych) oraz dróg 
wewnętrznych przy ich przebudowie, modernizacji, remoncie lub budowie należy wprowadzać fizyczne 
środki uspokajania ruchu np. takie jak: powierzchnie wyniesione, przejścia dla pieszych na powierzchniach 
wyniesionych do poziomu chodnika, podniesienie tarczy skrzyżowania, ostrzeżenia, bramy wjazdowe, 
miejscowe zwężenia jezdni lub miejscowe odgięcia jezdni itp.; 

6) na obszarze objętym planem należy ograniczać stosowanie progów zwalniających na rzecz innych 
fizycznych środków uspakajania ruchu wymienionych w pkt. 5; 

7) do istniejących i projektowanych budynków i obiektów należy zapewnić dojazd pożarowy, zgodnie z 
wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach przeciwpożarowych. 

3. Ustala się zasady organizacji komunikacji pieszej na terenie objętym planem: 
1) na obszarze planu ustala się realizację odcina Alei Na Skarpie – pieszej i rowerowej alei wzdłuż Skarpy 

Warszawskiej pomiędzy kładką nad ul. Książęcą i kładką nad ul. Tamką; w szczególności ustala się 
realizację przejścia pieszego w poziomie terenu przez Al. Jerozolimskie na terenie projektowanego placu 
2KD-PM przy wejściu do Stacji PKP Warszawa - Powiśle; 

2) ustala się zachowanie i ukształtowanie publicznych dojść pieszych i połączeń rowerowych z Aleją Na 
Skarpie, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi; 

3) na terenach zabudowy śródmiejskiej ustala się preferencje dla obsługi terenów ruchem pieszym oraz 
komunikacją zbiorową; ruch pieszy powinien odbywać się przede wszystkim w poziomie terenu z 
wykorzystaniem naziemnych przejść dla pieszych, z uwzględnieniem ustaleń pkt. 6, 7 i 8; 

4) na terenach dróg publicznych na obszarze planu ustala się powiększenie przestrzeni dostępnych dla 
pieszych, w szczególności poprzez realizację pasaży pieszych oraz ciągów pieszo-jezdnych z 
pierwszeństwem dla ruchu pieszego; 

5) ustala się podstawowy układ komunikacji pieszej na terenie objętym planem w skład, którego wchodzą: 
a) chodniki i przestrzenie dla pieszych w liniach rozgraniczających ulic (dróg publicznych) KD, ulic 

(dróg publicznych) - placów miejskich KD-PM lub przestrzenie pieszo - jezdne na ulicach o ruchu 
uspokojonym np. w strefach zamieszkania; 

b) tereny ulic (dróg publicznych) - alei pieszych KDD-Pr oraz tereny ulic (dróg publicznych) - alei 
pieszo-jezdnych KDD-Pj;  

c) aleje, ciągi piesze i przestrzenie piesze realizowane na terenach zieleni urządzonej (ZP) oraz 
wydzielone w planie tereny ulic (dróg publicznych) - placów miejskich i zieleni KD-PM/ZP, ulic (dróg 
publicznych) - alei pieszo-rowerowych i zieleni KDD-Pr/ZP stanowiące aleje i place parkowe; 

d) przejścia przez ulice w poziomie terenu, przejścia i pasaże podziemne, przejścia nadziemne; 
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e) tereny komunikacji wewnętrznej oznaczone na rysunku planu symbolami KDw; przy czym 
dopuszcza się wykorzystanie terenów ulic wewnętrznych dla potrzeb komunikacji kołowej jako 
równorzędnej z komunikacją pieszą na tych terenach, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią 
inaczej; 

6) ustala się zachowanie i budowę przejść dla pieszych w poziomie terenu przez Al. Jerozolimskie, ul. 
Książęcą, ul. Nowy Świat, przy czym dopuszcza się przebudowę istniejących przejść z zachowaniem 
lokalizacji w obrębie skrzyżowania;  

7) ustala się zachowanie, przebudowę, modernizację, remont oraz budowę przejść pod wiaduktem Al. 
Jerozolimskich oraz wiaduktem kolejowym;  

8) ustala się budowę przejścia podziemnego pod wiaduktem linii kolejowej łączącego tereny parku im. 
Karola Beyera z terenami Parku im. Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego; ustala się rozbudowę 
istniejącego przejścia podziemnego i realizację wyjścia na teren parku im. Karola Beyera; 

9) ustala się zachowanie oraz dopuszcza się remont, przebudowę, budowę kładki dla pieszych nad ul. 
Książęcą w ciągu Alei Na Skarpie; 

10) pasaże i przejścia podziemne oraz nadziemne kładki piesze powinny być dostępne z poziomu terenu, na 
którym się znajdują lub powinny być wyposażone w rampy lub windy (jeżeli realizacja ramp nie będzie 
technicznie możliwa) dla potrzeb obsługi osób niepełnosprawnych, osób starszych, osób z dziećmi, 
rowerzystów itp. 

4. Ustala się zasady obsługi terenu objętego planem przez komunikację rowerową: 
1) ustala się w realizację wydzielonych ścieżek rowerowych w liniach rozgraniczających ulic lub pasów dla 

ruchu rowerowego na terenach ulic: Al. Jerozolimskie 1KDZ i 2KDZ, Książęca 3KDZ i 4KDZ, Al. 3 Maja 
7KDD-PJ oraz na terenach zieleni parkowej a11.1ZP, d2.1ZP oraz e1.1ZP, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi; 

2) ustala się w realizację wydzielonych ścieżek rowerowych lub pasów dla ruchu rowerowego w liniach 
rozgraniczających Al. Jerozolimskich na wiadukcie, jeżeli będzie to technicznie możliwe; 

3) dopuszcza się realizację ciągów pieszo-rowerowych w miejscach, w których nie ma technicznej 
możliwości realizacji wydzielonej ścieżki rowerowej oraz w miejscach, w których realizacja ścieżki 
rowerowej wymaga przebudowy ulicy, do czasu realizacji tej przebudowy; 

4) na terenie Al. Na Skarpie ustala się realizację wydzielonych ścieżek lub ciągów pieszo-rowerowych; 
5) na terenie Traktu Królewskiego (ul. Nowy Świat) ustala się prowadzenie ruchu rowerowego w ramach 

jezdni; 
6) na terenach komunikacji o ruchu uspokojonym ustala się prowadzenie ruchu rowerowego w ramach 

jezdni lub przestrzeni wspólnej dla ruchu pieszego i kołowego (bez wydzielonej jezdni);  
7) dla pozostałych ulic dopuszcza się prowadzenie ruchu rowerowego w ramach jezdni lub ciągów pieszo-

rowerowych; 
8) dopuszcza się wprowadzenie ścieżek rowerowych na terenach zieleni urządzonej (ZP); 
9) na ulicach o ruchu jednokierunkowym dopuszcza się zagospodarowanie przestrzeni ulicy umożliwiające 

prowadzenie ruchu rowerowego dwukierunkowego; 
10) ustala się wydzielenie w ramach ogólnodostępnych parkingów samochodowych miejsc postojowych 

(stojaków) dla rowerów, w ilościach nie mniejszych niż 10 miejsc dla rowerów na 100 miejsc postojowych 
dla samochodów; dopuszcza się lokalizowanie stojaków dla rowerów na terenach komunikacji 
wyszczególnionych w ust. 2; 

11) dopuszcza się sytuowanie wypożyczalni systemu roweru publicznego na terenach: 1KDD-PJ ul. 
Gałczyńskiego, 13KDD-PJ ul. Ordynackiej, placu 4KD-PM i Al. 3-go Maja, a także w innych miejscach i 
przestrzeniach publicznych, zgodnie z koncepcją systemu roweru publicznego, w sposób nie kolidujący z 
opisanym w planie zagospodarowaniem. 

5. Ustala się zasady obsługi terenu objętego planem przez komunikację autobusową: 
1) ustala się zagospodarowanie ulic: Al. Jerozolimskie, Nowy Świat i Książęcej oraz placów 1KD-PM, 2KD-

PM w sposób umożliwiający prowadzenie komunikacji autobusowej oraz zachowanie lub realizację 
przystanków autobusowych; 

2) dopuszcza się zachowanie dotychczasowej lokalizacji przystanków autobusowych lub wyznaczenie 
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rejonów nowych lokalizacji przystanków autobusowych; przy czym ustala się realizację przystanków 
autobusowych lub przystanków autobusowo-tramwajowych bezpośrednio przy przecięciu Al. 
Jerozolimskich z Al. Na Skarpie; 

3) dopuszcza się realizację wydzielonych pasów autobusowych lub pasów dla wspólnego ruchu 
tramwajowo-autobusowego w Al. Jerozolimskich, w tym na wiadukcie im. Ks. Józefa Poniatowskiego. 

6. Ustala się zasady obsługi terenu objętego planem przez komunikację tramwajową: 
1) ustala się zachowanie, remont, przebudowę, modernizację linii tramwajowej w Al. Jerozolimskich; 
2) dopuszcza się zachowanie dotychczasowej lokalizacji przystanków tramwajowych lub wyznaczenie 

rejonów nowych lokalizacji przystanków tramwajowych; przy czym ustala się realizację przystanków 
tramwajowych lub przystanków autobusowo-tramwajowych bezpośrednio przy przecięciu Al. 
Jerozolimskich z Al. Na Skarpie; 

3) dopuszcza się realizację pasów dla wspólnego ruchu tramwajowo-autobusowego w Al. Jerozolimskich, w 
tym na wiadukcie im. Ks. Józefa Poniatowskiego. 

7. Ustala się zasady obsługi terenu objętego planem przez komunikację kolejową: 
1) ustala się zachowanie, remont, przebudowę lub rozbudowę istniejącej średnicowej linii kolejowej, w 

szczególności odcinka usytuowanego w tunelu pod Al. Jerozolimskimi, dopuszcza się budowę urządzeń 
kolejowych; 

2) ustala się zachowanie, remont, przebudowę lub rozbudowę istniejącej stacji kolejowej Warszawa Powiśle. 

8. W zakresie likwidowania barier transportowych oraz dostępności obiektów i urządzeń komunikacji miejskiej 
(zbiorowej) i indywidualnej dla osób niepełnosprawnych ustala się kształtowanie przystanków komunikacji 
publicznej oraz miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych zgodnie z poniższymi ustaleniami: 

1) przystanki autobusowe i tramwajowe powinny być wyposażone w wiaty przystankowe wyraźnie 
oznakowane, zadaszone, oświetlone, z ławkami i miejscem dla osoby poruszającej się na wózku 
inwalidzkim, wyposażone w wyczerpującą informację tj. rozkład jazdy, plan miasta, plan okolicy, 
dostosowaną do osób słabo-widzących oraz umieszczoną na wysokości dostępnej dla osób poruszających 
się na wózkach; w sąsiedztwie przystanków autobusowych, poza wiatą, należy lokalizować dodatkowe 
ławki i miejsca wypoczynku; 

2) wejścia do stacji kolejowej powinny być wyraźnie oznakowane, oświetlone i wyposażone w windy lub 
rampy dla osób poruszających się na wózkach, osób starszych, rowerów itp.; dojścia do stacji kolejowej 
oznaczone z zastosowaniem oznakowania dotykowego – wyczuwalnego dla osób niewidomych i 
słabowidzących; 

3) krawędź peronu peronów na przystankach autobusowych, tramwajowych oraz stacjach kolejowych 
powinna być wyraźnie zaznaczona, w szczególności poprzez zastosowanie oznakowania dotykowego – 
wyczuwalnego dla osób niewidomych i słabowidzących;  

4) w ulicach, w których są wyznaczone miejsca parkingowe oraz przy obiektach użyteczności publicznej 
należy wyznaczać i czytelnie oznakować miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych; przy miejscach 
parkingowych dla osób niepełnosprawnych wyznaczonych w pasie jezdni należy stosować krawężniki 
opuszczone (wtopione) tak, aby umożliwić wjazd na chodnik osobie poruszającej się na wózku. 

§14. 1. Ustala się zasady lokalizowania parkingów i miejsc parkingowych: 
1) ustala się lokalizację miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na terenie działki budowlanej, na 

której prowadzona jest inwestycja (tj. na działkach budowlanych oraz na terenie dróg, alei pieszo-jezdnych 
i dróg wewnętrznych, jeżeli inwestycja je obejmuje), w liczbie wynikającej ze wskaźników ustalonych w ust. 
2; ustalenia nie dotyczą budynków istniejących oraz przebudowy i nadbudowy budynków istniejących, w 
tym adaptacji strychów i poddaszy oraz zmiany funkcji pomieszczeń w budynkach istniejących; 

2) ustala się lokalizację miejsc parkingowych dla rowerów na terenie działek własnych poszczególnych 
inwestycji (tj. na działkach budowlanych oraz na terenie dróg, alei pieszo-jezdnych i dróg wewnętrznych, 
jeżeli inwestycja je obejmuje) lub na terenie przestrzeni publicznych, w ilości wynikającej ze wskaźników 
ustalonych w ust. 3; ustalenia nie dotyczą budynków istniejących oraz przebudowy i nadbudowy budynków 
istniejących, w tym adaptacji strychów i poddaszy oraz zmiany funkcji pomieszczeń w budynkach 
istniejących; 
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3) dopuszcza się zachowanie i realizację miejsc parkingowych na terenach ulic: zbiorczych (KDZ) i 
dojazdowych (KDD), na terenach ulic (dróg publicznych) - alei pieszo-jezdnych (KDD-Pj), ulic (dróg 
publicznych) - placów miejskich (KD-PM) oraz na terenach dróg wewnętrznych (KDw), chyba, że ustalenia 
szczegółowe stanowią inaczej; nie dopuszcza się lokalizowania miejsc parkingowych na terenie ul. Nowy 
Świat pomiędzy Rondem de Gaulle’a i ul. Ordynacka; 

4) dopuszcza się lokalizację parkingów podziemnych na działkach budowlanych oraz w liniach 
rozgraniczających ulic: ulic (dróg publicznych) (KD), ulic (dróg publicznych) - placów miejskich (KD-PM), 
ulic (dróg publicznych) - alei pieszych (KDD-Pr), ulic (dróg publicznych) - alei pieszo-jezdnych (KDD-Pj) i 
dróg wewnętrznych (KDw); 

5) zakazuje się lokalizowania miejsc parkingowych na wyznaczonych w planie terenach zieleni urządzonej 
(ZP) i terenach ulic (dróg publicznych) - alei pieszo-rowerowych i zieleni (KDD-Pr/ZP); ustalenie nie 
dotyczy miejsc parkingowych (stojaków) dla rowerów;  

6) dopuszcza się realizację publicznych miejsc parkingowych np. parkingów przyulicznych, dla potrzeb 
obsługi terenów parkowych i usług, w tym miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

2. Ustala się następujące wskaźniki parkingowe dla samochodów osobowych: 
1) na terenach położonych pomiędzy ul. Nowy Świat i Skarpą Warszawską – obszary A, B, C: 

a) dla budynków i lokali usługowych z zakresu: biur, administracji, obsługi finansowej – nie więcej niż 
5 miejsc parkingowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej podstawowej budynków lub lokali,  

b) dla budynków i lokali usługowych z zakresu: handlu detalicznego – nie więcej niż 10 miejsc 
parkingowych dla samochodów osobowych na 1000 m2 powierzchni sprzedażowej budynków lub 
lokali, 

c) dla budynków i pomieszczeń usługowych z zakresu sportu, rekreacji, oświaty, zdrowia, kultury – nie 
więcej niż 8 miejsc parkingowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej podstawowej budynków lub 
pomieszczeń, 

d) dla budynków i lokali użytkowych dla usług z zakresu: rzemiosła, rozrywki, gastronomii, poczty i 
łączności albo innych nie wymienionych w lit. a, b i c – nie więcej niż 10 miejsc parkingowych na 
1000 m2 powierzchni użytkowej podstawowej budynków lub lokali, 

e) dla budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i pomieszczeń mieszkalnych – nie mniej niż 0,3 
miejsca parkingowego na jeden lokal mieszkalny i nie więcej niż 1 miejsce parkingowe na jeden 
lokal mieszkalny; dla budynków mieszkaniowych wielorodzinnych budownictwa społecznego – nie 
więcej niż 0,5 miejsca parkingowego dla samochodów osobowych na jeden lokal mieszkalny, 

f) dla budynków i pomieszczeń mieszkalnictwa zbiorowego (lub turystyki) z zakresu: hoteli, 
pensjonatów, internatów, domów studenckich itp. – nie więcej niż 2 miejsca parkingowe na 10 łóżek; 

2) na terenach położonych pomiędzy Skarpą Warszawską i ul. Kruczkowskiego – obszary D, E:  
a) dla budynków i lokali usługowych z zakresu: biur, administracji, obsługi finansowej – nie więcej niż 

10 miejsc parkingowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej podstawowej budynków lub lokali,  
b) dla budynków i lokali usługowych z zakresu: handlu detalicznego – nie więcej niż 15 miejsc 

parkingowych dla samochodów osobowych na 1000 m2 powierzchni sprzedażowej budynków lub 
lokali, 

c) dla budynków i pomieszczeń usługowych z zakresu sportu, rekreacji, oświaty, zdrowia, kultury – nie 
więcej niż 10 miejsc parkingowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej podstawowej budynków lub 
pomieszczeń, 

d) dla budynków i lokali użytkowych dla usług z zakresu: rzemiosła, rozrywki, gastronomii, poczty i 
łączności albo innych nie wymienionych w lit. a, b i c – nie więcej niż 15 miejsc parkingowych na 
1000 m2 powierzchni użytkowej podstawowej budynków lub lokali, 

e) dla budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i pomieszczeń mieszkalnych – nie mniej niż 0,7 
miejsca parkingowego na jeden lokal mieszkalny i nie więcej niż 1 miejsce parkingowe na jeden 
lokal mieszkalny; dla budynków mieszkaniowych wielorodzinnych budownictwa społecznego – nie 
więcej niż 0,7 miejsca parkingowego dla samochodów osobowych na jeden lokal mieszkalny, 

f) dla budynków i pomieszczeń mieszkalnictwa zbiorowego (lub turystyki) z zakresu: hoteli, 
pensjonatów, internatów, domów studenckich itp. – nie więcej niż 3 miejsca parkingowe na 10 łóżek. 
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3. Ustala się następujące wskaźniki parkingowe dla rowerów: 
a) dla budynków, pomieszczeń i lokali usługowych – nie mniej niż 5 miejsc parkingowych dla rowerów 

na 1000 m2 powierzchni użytkowej podstawowej budynków; przy czym warunek uznaje się za 
spełniony, jeżeli na terenie ulicy lub innej przestrzeni publicznej znajdują się miejsca parkingowe dla 
rowerów w ilości nie mniejszej niż 2 stanowiska w odległości do 15 m od wejścia do budynku lub 
lokalu, albo w ilości nie mniejszej niż 10 stanowisk w odległości nie mniejszej niż 50 m od wejścia do 
budynku lub lokalu, 

b) dla budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i pomieszczeń mieszkalnych – nie mniej niż 1 
miejsce parkingowe dla rowerów na lokal mieszkalny; przy czym warunek uznaje się za spełniony, 
jeżeli możliwe jest przechowywanie rowerów w mieszkaniach i budynek jest wyposażony w windę, 

c) dla budynków i pomieszczeń mieszkalnictwa zbiorowego (lub turystyki) z zakresu: internatów i 
domów studenckich – nie mniej niż 1 miejsce parkingowe dla rowerów na 10 łóżek.  

 

Rozdział 12 

Uzbrojenie terenu 

§15. 1. Określa się następujące zasady przebudowy, rozbudowy lub budowy urządzeń infrastruktury technicznej 
na obszarze objętym planem: 

1) ustala się zachowanie i użytkowanie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, a także ich 
modernizację, przebudowę lub rozbudowę sieci wynikające z bieżących potrzeb funkcjonowania oraz 
przyszłego zagospodarowania terenu; dopuszcza się przebudowę lub zmianę usytuowania sieci 
magistralnych, rozbiorczych i przyłączy kolidujących z projektowaną zabudową, obiektami i 
zagospodarowaniem terenu; 

2) ustala się utrzymanie rezerwy terenu w liniach rozgraniczających: ulic (dróg publicznych) KD, ulic (dróg 
publicznych) - placów miejskich KD-PM, ulic (dróg publicznych) - alei pieszych KDD-Pr, ulic (dróg 
publicznych) - alei pieszo-jezdnych KDD-Pj, ulic (dróg publicznych) - placów miejskich z zielenią KD-
PM(ZP), ulic (dróg publicznych) - alei pieszo-rowerowych z zielenią KDD-Pr(ZP) oraz dróg wewnętrznych 
KDw dla istniejących, remontowanych, przebudowywanych (modernizowanych) i budowanych sieci 
uzbrojenia terenu i urządzeń infrastruktury technicznej; dopuszcza się lokalizowanie urządzeń 
infrastruktury technicznej na terenach działek budowlanych; dopuszcza się zachowanie i lokalizowanie 
podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej na terenach zieleni, przede wszystkim pod alejami 
parkowymi; 

3) dopuszcza się realizację kanałów zbiorczych (tuneli wieloprzewodowych) dla sieci uzbrojenia 
podziemnego. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 
1) ustala się zaopatrzenie w wodę wszystkich obiektów budowlanych z miejskiej sieci wodociągowej; 
2) zakazuje się budowy ujęć wód podziemnych za wyjątkiem  ujęć indywidualnych na potrzeby 

ogólnodostępnych punktów czerpalnych i obiektów służby zdrowia. 
3) budowana i przebudowywana sieć wodociągowa na obszarze planu powinna posiadać parametry sieci 

wodociągowej przeciwpożarowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej; 
4) na sieci wodociągowej należy zainstalować hydranty o parametrach zgodnych z obowiązującymi 

przepisami ochrony przeciwpożarowej, przy zachowaniu odległości określonych w obowiązujących 
przepisach ochrony przeciwpożarowej; 

5) hydranty należy umieszczać wzdłuż ulic oraz przy ich skrzyżowaniach; hydranty powinny być usytuowane 
w miejscach dostępnych z głównych dróg komunikacyjnych. 

3. W zakresie odprowadzania ścieków: 
1) ustala się, że ścieki ze wszystkich obiektów budowlanych odprowadzane będą do miejskiej sieci 

kanalizacyjnej; 
2) zakazuje się budowy indywidualnych systemów odprowadzania i gromadzenia lub oczyszczania ścieków. 

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych: 
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1) dla istniejących obiektów budowlanych i aktualnego zagospodarowania terenu dopuszcza się 
odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych w sposób dotychczasowy; 

2) ustala się, że wody opadowe lub roztopowe z nowo realizowanej zabudowy lub nowo 
zagospodarowanego terenu w pierwszej kolejności będą odprowadzane na teren nieutwardzony (do ziemi) 
w granicach działki budowlanej; 

3) w przypadku braku możliwości technicznych lub gruntowo-wodnych odprowadzenia wód do ziemi za 
pomocą urządzeń do powierzchniowego odwodnienia dopuszcza się ich odprowadzenie do miejskiej sieci 
kanalizacyjnej; 

4) ustala się, że wody opadowe i roztopowe z terenów zieleni ulicznej odprowadzane będą do ziemi; 
5) dopuszcza się lokowanie na terenach zieleni urządzonej pompowni wód deszczowych i zbiorników 

retencyjnych; w uzasadnionych technicznie i ekonomicznie przypadkach, dopuszcza się lokalizowanie 
takich urządzeń pod powierzchniami placów, parkingów i ciągów pieszych; 

6) ustala się obowiązek podczyszczania wód opadowych i roztopowych ujętych w szczelne, otwarte lub 
zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych zgodnie z 
wymogami przepisów odrębnych dotyczących gospodarki ściekami; 

7) zabrania się kształtowania powierzchni działek w sposób, który może powodować spływ z nich wód 
opadowych i roztopowych na tereny działek sąsiednich; ustalenie nie dotyczy odprowadzania wód na 
sąsiadujące tereny zieleni urządzonej, na których zlokalizowano urządzenia do odwodnienia 
powierzchniowego, w tym lokalne cieki i zbiorniki wodne. 

5. W zakresie zapatrzenia w ciepło: 
1) ustala się zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej; 
2) na potrzeby ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń , lub przygotowania ciepłej wody dopuszcza się 

instalowanie na stałe urządzeń zasilanych z sieci elektroenergetycznej wyłącznie w sytuacji braku 
możliwości wykorzystania do tego ciepła z sieci ciepłowniczej; 

3) dopuszcza się w nowej zabudowie na potrzeby przygotowania posiłków instalowanie na stałe urządzeń 
zasilanych z sieci elektroenergetycznej wyłącznie w sytuacji braku możliwości wykorzystania gazu z sieci 
gazowej; 

4) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło istniejących i nowych budynków z odnawialnych źródeł energii, w 
szczególności kolektorów słonecznych montowanych na dachach budynków lub wbudowanych w elewacje 
budynków, z pomp ciepła lub z urządzeń kogeneracyjnych zasilanych z sieci gazowej; 

5) dopuszcza się użytkowanie istniejących urządzeń wytwarzających ciepło wykorzystujących energię 
elektryczną; 

6) zakazuje się instalowania indywidualnych konwekcyjnych wymienników ciepła na elewacjach budynków 
nowych i rewitalizowanych; 

7) zakazuje się zaopatrzenia projektowanej i modernizowanej zabudowy w ciepło z indywidualnych 
urządzeń opalanych paliwem stałym lub paliwami ropopochodnymi; ustalenie nie dotyczy kominków w 
lokalach mieszkalnych i usługowych. 

6. W zakresie zapatrzenia w energię elektryczna: 
1) ustala się, że wszystkie obiekty budowlane zaopatrywane będą w energię elektryczną z sieci 

elektroenergetycznej; 
2) na potrzeby wytwarzania i zaopatrzenia w energię elektryczną dopuszcza się stosowanie odnawialnych 
źródeł energii nie posiadających widocznych z poziomu ziemi elementów ruchomych lub urządzeń 
kogeneracyjnych; 

3) dopuszcza się zachowanie i przebudowę istniejących stacji transformatorowych oraz dopuszcza się 
budowę nowych jako wbudowanych lub podziemnych; 

4) ustala się budowę i przebudowę linii elektroenergetycznych jako kablowych, z wyjątkiem sieci trakcyjnej w 
ciągu Al. Jerozolimskich; 

5) dopuszcza się usytuowanie terminali do czasowego rozłącznego przyłączania do sieci 
elektroenergetycznej pojazdów elektrycznych przy stanowiskach parkingowych na terenie Al. 3 Maja 
7KDD-PJ. 

7. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 
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1) ustala się zaopatrzenie obiektów budowlanych w paliwo gazowe z sieci gazowej; 
2) zakazuje się w nowej zabudowie zaopatrzenia w paliwo gazowe przechowywane w zbiornikach; 
3) dopuszcza się użytkowanie istniejących instalacji zasilanych mieszaniną propan butan do 
przygotowania posiłków; 
4) dopuszcza się wykorzystanie paliwa gazowego z sieci gazowej w urządzeniach wytwarzających 
ciepło lub urządzeniach kogeneracyjnych; 
5) dopuszcza się modernizację rurociągów niskiego ciśnienia na ruro ciągi średniego ciśnienia. 

8. W zakresie dostępu do telefonicznych połączeń kablowych i sieci teletechnicznych: 
1) dopuszcza się obsługę telekomunikacyjną obiektów na terenie objętym planem z istniejących lub nowych 

sieci telekomunikacyjnych; 
2) zabrania się lokalizowania na terenie objętym planem nowych napowietrznych linii telekomunikacyjnych. 

9. W zakresie radiowych sieci telekomunikacyjnych dopuszcza się zachowanie, przebudowę, rozbudowę, budowę 
urządzeń radiowych sieci telekomunikacyjnych, pod warunkiem, że nie będą one przekraczały norm ochrony 
środowiska. 

10. W zakresie usuwania odpadów: 
1) ustala się: obowiązek wywożenia systemem zorganizowanym wszystkich odpadów wytwarzanych na 

terenie obszaru objętego planem przez firmy posiadające stosowne decyzje; 
2) ustala się obowiązek wyposażenia każdej posesji w urządzenia do zbierania oraz segregacji odpadów, 

przy czym dopuszcza się zachowanie i przebudowę istniejących śmietników obsługujących kilka 
budynków, w szczególności nieruchomości, które są administrowane przez jednego zarządcę lub 
lokalizację urządzeń na terenach sąsiadujących za zgodą właściciela, w przypadku braku odpowiedniego 
miejsca na posesji własnej;  

3) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń do zbierania odpadów lub selektywnej zbiórki odpadów (kosze, 
pojemniki) na terenach publicznych, w tym: na terenach ulic (dróg publicznych) KD, ulic (dróg publicznych) 
- placów miejskich KD-PM, ulic (dróg publicznych) - alei pieszych KDD-Pr, ulic (dróg publicznych) - alei 
pieszo-jezdnych KDD-Pj, ulic (dróg publicznych) - placów miejskich z zielenią KD-PM(ZP), ulic (dróg 
publicznych) - alei pieszo-rowerowych z zielenią KDD-Pr(ZP), dróg wewnętrznych KDw oraz na terenach 
zieleni. 

 

Rozdział 13 

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów 

§16. 1. Dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnie z 
przeznaczeniem określonym w planie. 

2. Dopuszcza się zachowanie istniejącego parkingu na terenie e2 pod wiaduktem Al. Jerozolimskich do czasu 
realizacji docelowej zabudowy i zagospodarowania terenu. 

 

Rozdział 14 

Obszary narażone na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych – ochrona Skarpy Warszawskiej 

§17. 1. Ustala się zachowanie i ochronę Skarpy Warszawskiej. 

2. Ustala się następujące zasady ochrony stoku Skarpy Warszawskiej wyznaczonego na rysunku planu: 
 1) zakazuje się wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających naturalne formy rzeźby terenu i 

obniżających walory krajobrazowe, za wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem 
przeciwosuwiskowym, z utrzymaniem i modernizacją obiektów zabytkowych, urządzeń wodnych oraz 
przedsięwzięć infrastrukturalnych służących obsłudze mieszkańców; 

2) ustala się zachowanie ukształtowania naturalnych form rzeźby terenu, za wyjątkiem potrzeb wynikających 
z realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych służących obsłudze mieszkańców;  



MPZP W REJONIE ULICY FOKSAL – PROJEKT PLANU - 12/2013                ·       STRONA   38 (97) 
 

3) ustala się zachowanie i uzupełnianie roślinności ograniczającej erozję zboczy oraz utrzymującej ich 
stabilność; ustalenie nie dotyczy zieleni  kolidującej z panoramą miasta na Skarpie Warszawskiej i 
otwarciami widokowymi ze skarpy oraz przesłaniającej widok na obiekty zabytkowe; 

4) ustala się ochronę środowiska gruntowo-wodnego i powierzchni ziemi. 

3. Wyznacza się granice obszaru bezpośredniej ochrony stoku Skarpy Warszawskiej, zgodnie z rysunkiem planu; 
dla obszaru bezpośredniej ochrony stoku Skarpy Warszawskiej określa się ograniczenia w zabudowie i 
zagospodarowaniu zgodnie z ustaleniami ust. 5 i 6. 

4. Wyznacza się granice obszaru pośredniej ochrony stoku Skarpy Warszawskiej, zgodnie z rysunkiem planu; dla 
obszaru pośredniej ochrony stoku Skarpy Warszawskiej określa się ograniczenia w zabudowie i 
zagospodarowaniu zgodnie z ustaleniami ust. 5. 

5. Dla obszaru bezpośredniej ochrony stoku Skarpy Warszawskiej oraz dla obszaru pośredniej ochrony stoku 
Skarpy Warszawskiej ustala się: 

1) ochronę historycznych elementów krajobrazu kulturowego i przyrodniczego; 
2) obowiązek wykonywania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla wszystkich przedsięwzięć 

inwestycyjnych, zawierającej m. in. ocenę stabilności skarpy oraz wpływu projektowanej inwestycji na jej 
stabilność, określającej warunki geotechniczne posadowienia obiektów budowlanych, sposoby 
przeciwdziałania procesom osuwiskowym i preferowane zabezpieczenia techniczne chroniące przed ich 
uruchomieniem; 

3) stosowanie rozwiązań technicznych zapewniających stabilność zboczy; 
4) zakaz odprowadzania na zbocza skarpy wód opadowych i roztopowych ujętych w system kanalizacyjny 

oraz w sposób zorganizowany do ziemi. 

6. Ponadto dla obszaru bezpośredniej ochrony stoku Skarpy Warszawskiej ustala się zakaz przekształcania rzeźby 
terenu, za wyjątkiem inwestycji wskazanych w planie oraz zakaz wprowadzania ogrodzeń, chyba że ustalenia 
szczegółowe stanowią inaczej. 

 

Rozdział 15 

Tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi 

§18. 1. Na terenach zlokalizowanych w zasięgu obszaru szczególnego zagrożenia powodzią: 
1) obowiązuja zakazy i ograniczenia w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów zgodnie z art. 88 l, ust. 1 i 

2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne; 
2) dla istniejących obiektów, w których przechowuje się ruchome zabytki kultury dopuszcza się 

zagospodarowanie terenu, zmianę przeznaczenia, przebudowę lub rozbudowę obiektów zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne.  

2. Zgodnie z ustaleniami planu na obszarze objętym planem nie przewiduje się:  
1) lokalizowania lub rozbudowy obiektów i zakładów wykorzystujących lub magazynujących substancje 

niebezpieczne, w szczególności substancje mogące zanieczyszczać wodę lub glebę; 
2) lokalizowania składowisk odpadów; 
3) lokalizowania inwestycji związanych z prowadzeniem odzysku lub unieszkodliwiania odpadów; 
4) lokalizowania cmentarzy. 

 

Rozdział 16 

Tereny rekreacyjno wypoczynkowe oraz tereny organizacji imprez masowych 

§19. 1. Wyznacza się granice terenów   rekreacyjno - wypoczynkowych  oraz terenów służących  organizacji 
imprez masowych obejmujące: tereny dawnego Parku „Na Książęcem” (części Parku im. Marszałka Rydza 
Śmigłego) - a10, a11, e1, tereny Parku im. Karola Beyera - d2 oraz tereny położone pod wiaduktem Al. 
Jerozolimskich im. Ks. Józefa Poniatowskiego. 
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2. W zakresie kształtowania terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się: 
1) zachowanie istniejących ogólnodostępnych terenów parkowo - rekreacyjnych lub ukształtowanie 

zespołów parkowo - rekreacyjno - wypoczynkowych z towarzyszącymi obiektami usługowymi; 
2) zagospodarowanie i urządzenie obszaru na podstawie jednolitych projektów obejmujących między 

innymi: rozmieszczenie pawilonów parkowych, ukształtowanie terenu, przebudowę posadzek i 
nawierzchni, zagospodarowanie i urządzenie zieleni, przebudowę infrastruktury technicznej, a w 
szczególności oświetlenia, dobór elementów umeblowania terenów zieleni i przestrzeni publicznych oraz 
dobór obiektów małej architektury; 

3) lokalizację głównych wejść do terenów rekreacyjno - wypoczynkowych, w miejscach wyznaczonych na 
rysunku planu oraz ustala się następujące zasady urządzenia ich otoczenia: 

a) należy wyraźnie zaznaczyć w przestrzeni główne wejścia do zespołu np. poprzez wprowadzenie 
elementów małej architektury sygnalizujących lokalizację wejścia lub zorganizowanie placyków, 

b) przy wejściach do zespołu należy zlokalizować informacje o parku, zawierające w szczególności: 
plan parku z oznaczeniem alejek i obiektów zlokalizowanych na jego terenie, opis atrakcji, 
informację o odbywających się i planowanych imprezach oraz zasady korzystania z zespołu; 

4) lokalizację zaplecza socjalnego, z ogólnie dostępnymi toaletami, przy pawilonach parkowych lub przy 
obiektach sportowych i rekreacyjnych. 

 

Rozdział 17 

Ustalenia szczegółowe dla terenów  

§20. Ustalenia dla obszaru A – terenów położonych wzdłuż Skarpy Warszawskiej i wyznaczonej w planie Alei 
na Skarpie: 

1. Ustalenia dla obszaru a1:  
1) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu Uniwersytetu  Muzycznego im. Fryderyka 

Chopina – terenu a1.1U-N: 
Symbol na rysunku planu a1.1U-N  
Przeznaczenie terenu Tereny usług nauki, zgodnie z § 4 ust. 8. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Ustala się zachowanie i ochronę gmachu Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka 
Chopina przy ul. Okólnik 2, dawniej Akademia Muzyczna. 
- Ustala się zachowanie i ochronę wewnętrznego dziedzińca – nie dopuszcza się 
wprowadzania obiektów kubaturowych w przestrzeń dziedzińca. 
- Nie dopuszcza się przekształceń bryły budynku, rozbudowy i nadbudowy. 
- Dopuszcza się remont, przebudowę, pod warunkiem zachowanie elewacji 
zewnętrznych budynku. 
- Ustala się zachowanie tarasu od strony Skweru im. Bohdana Wodiczki. 
- Dopuszcza się realizację schodów łączących taras z placem a2.1KD-PM(ZP) przy 
Skwerze im. Bohdana Wodiczki. 
- Dopuszcza się przykrycie szklanym dachem dziedzińca. 
- Wskaźniki zabudowy (wysokość zabudowy, intensywność zabudowy, powierzchnia 
zabudowy) dla budynku zabytkowego zgodnie ze stanem istniejącym. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 6. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg § 6. 
- Dla terenu nie wyznacza się obszarów obowiązkowych scaleń i podziałów 
nieruchomości; dopuszcza sie podział nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi 
w § 12.  

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie 
ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów, wg § 15 ust. 1-10. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

- Obsługa komunikacyjna od strony ul. Ordynackiej 13KDD-PJ, ul. Okólnik 5KDD-PJ lub 
placu 3KD-PM. 
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- Zasady lokalizowania parkingów – wg § 14 ust. 1.  
- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 14 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 
2) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu a1.2U-G: 

Symbol na rysunku planu a1.2U-G 
Przeznaczenie terenu Tereny usług gastronomii, zgodnie z § 4 ust. 10. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Ustala się realizację tarasu widokowego z obiektem usługowym u zbiegu ul. Okólnik i 
ul. Szczyglej. 
- Maksymalna wysokość zabudowy – 6 m. 
- Maksymalna intensywność zabudowy – 1,0. 
- Maksymalna powierzchnia zabudowana – 100%. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%. 
- Dopuszcza się zachowanie istniejącego dojazdu od strony placu 3KD-PM do 
kondygnacji podziemnych budynku Uniwersytetu Muzycznego lub jego przebudowę.  

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 6. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg § 6.  
- Dla terenu nie wyznacza się obszarów obowiązkowych scaleń i podziałów 
nieruchomości; dopuszcza sie podział nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi 
w § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie 
ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów, wg § 15 ust. 1-10. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

- Obsługa komunikacyjna od strony placu miejskiego 3KD-PM. 
- Zasady lokalizowania parkingów – wg § 14 ust. 1.  
- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 14 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 

2. Ustalenia dla obszaru a2:  
1) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu a2.1KD-PM(ZP): 

Symbol na rysunku planu a2.1KD-PM(ZP) 
Przeznaczenie terenu Tereny ulic (dróg publicznych) - placów miejskich z zielenią, zgodnie z § 4 ust. 17.  
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Ustala się zachowanie placu parkowego przed budynkiem Uniwersytetu Muzycznego 
stanowiącego część Skweru im. Bohdana Wodiczki. 
- Dopuszcza się realizację wejścia – schodów na taras budynku Uniwersytetu 
Muzycznego.  
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40%. 
- Zakazuje się sytuowania ogrodzeń wewnętrznych; przy czym nie uważa się za 
ogrodzenia elementów małej architektury i mebli ulicznych takich, jak: pachołki, słupki, 
pojemniki z zielenią oraz wygrodzenia sezonowych ogródków kawiarnianych. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 5. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg § 6. 
- Zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 15 
ust. 1, 3, 4, 6, 10. Dopuszcza się budowę, przebudowę, wymianę sieci uzbrojenia 
podziemnego. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

- Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 
16. 
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2) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu Skweru im. Bohdana Wodiczki a2.2ZP: 

Symbol na rysunku planu a2.2ZP 
Przeznaczenie terenu Tereny zieleni urządzonej, zgodnie z § 4 ust. 12. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Ustala się zachowanie istniejącego urządzonego Skweru im. Bohdana Wodiczki – 
terenu zieleni urządzonej położonego przy Al. Na Skarpie. 
- Ustala się zachowanie widoku na budynek Muzeum Fryderyka Chopina. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 90%. 
- Zakazuje się sytuowania zabudowy, za wyjątkiem obiektów małej architektury i mebli 
ulicznych.  
- Dopuszcza się zachowanie istniejącego układu alejek parkowych. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Ustala się zachowanie istniejących wartościowych drzew i krzewów oraz dopuszcza 
się nasadzenia nowych drzew i krzewów. 
- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 4 
- Zakazuje się umieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych i szyldów. 
- Obszar skweru w swoich granicach zalicza się do terenów rekreacyjno - 
wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych, wg § 19. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia i usuwania odpadów - wg § 15 
ust. 1, 4, 6, 10. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 

3. Ustalenia dla obszaru a3 - ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu Skweru im. Bohdana 
Wodiczki a3.1ZP: 

Symbol na rysunku planu a3.1ZP 
Przeznaczenie terenu Tereny zieleni urządzonej, zgodnie z § 4 ust. 12. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Ustala się zachowanie istniejącego urządzonego Skweru im. Bohdana Wodiczki – 
terenu zieleni urządzonej położonego przy Al. Na Skarpie. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 70%. 
- Zakazuje się sytuowania zabudowy, za wyjątkiem obiektów małej architektury i mebli 
ulicznych.  
- Dopuszcza się zachowanie istniejącego układu alejek parkowych. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Ustala się zachowanie istniejących wartościowych drzew i krzewów oraz dopuszcza 
się nasadzenia nowych drzew i krzewów. 
- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 4 
- Zakazuje się umieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych i szyldów. 
- Obszar skweru w swoich granicach zalicza się do terenów rekreacyjno - 
wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych, wg § 19. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia i usuwania odpadów - wg § 15 
ust. 1, 4, 6, 10. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 

4. Ustalenia dla obszaru a4:  
1) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu Pałac Zamoyskich (siedziba SARP) a4.1U-

Bos: 
Symbol na rysunku planu a4.1U-Bos 
Przeznaczenie terenu Tereny biur organizacji społecznych, zgodnie z § 4 ust. 11. 
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Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków Pałac Zamoyskich przy ul. Foksal 2 
wraz z oficyną południową (ul. Foksal 1), oficyną – dawną stajnią-wozownią (ul. Foksal 
2a), oficyną północną - dawną rządcówką (ul. Foksal 4) oraz terenem i parkiem, 
decyzje nr 658, 659/1 i 659/2 z dnia 1 lipca 1965r.; wszelkie zamierzenia budowlane z 
nimi związane wymagają zgody właściwego konserwatora zabytków. 
- Ustala się zachowanie i ochronę zabytkowego pawilonu wystawowego SARP przy 
Pałacu Zamoyskich. 
- Ustala się zachowanie i ochronę dziedzińca oraz ogrodzenia od strony ul. Foksal. 
- Ustala się zachowanie i ochronę parku od strony Skarpy Warszawskiej, przy czym 
ustala się zachowanie widoku na budynek Pałacu Zamoyskich od strony Al. Na 
Skarpie. 
- Nie dopuszcza się przekształceń i nadbudowy budynków zabytkowych. 
- Wskaźniki zabudowy dla budynków zabytkowych zgodnie ze stanem istniejącym. 
- Dopuszcza się realizację zabudowy po stronie południowej, w sposób dostosowany 
do obiektów zabytkowych – maksymalna wysokość zabudowy - 10m, nie więcej niż 2 
kondygnacje. Dopuszcza się realizację łącznika pomiędzy nowym budynkiem i 
budynkiem Pałacu.  
- Dopuszcza się rozbudowę pawilonu wystawowego SARP od strony zachodniej z 
dostosowaniem rozbudowy do istniejącej wysokości i elewacji pawilonu. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 6. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg § 6.  
- Dla terenu nie wyznacza się obszarów obowiązkowych scaleń i podziałów 
nieruchomości; dopuszcza sie podział nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi 
w § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie 
ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów, wg § 15 ust. 1-10. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

- Obsługa komunikacyjna od strony ul. Foksal 3KDD. 
- Zasady lokalizowania parkingów – wg § 14 ust. 1.  
- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 14 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 
2) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu parku przy Pałacu Zamoyskich a4.2ZP: 

Symbol na rysunku planu a4.2ZP 
Przeznaczenie terenu Tereny zieleni urządzonej, zgodnie z § 4 ust. 12. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Ustala się zachowanie i ochronę zabytkowego parku pomiędzy Pałacem Zamoyskich 
a Skarpą Warszawską, przy czym ustala się zachowanie widoku na budynek Pałacu 
Zamoyskich od strony Al. Na Skarpie. 
- Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków teren parku przy Pałacu Zamoyskich 
przy ul. Foksal 2, decyzja nr 659/2 z dnia 1 lipca 1965r.; wszelkie zamierzenia 
budowlane z nimi związane wymagają zgody właściwego konserwatora zabytków. 
- Dopuszcza się przekształcenie parku w park publiczny dostępny od strony Alei na 
Skarpie. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 70%. 
- Zakazuje się sytuowania zabudowy, za wyjątkiem obiektów małej architektury i mebli 
ulicznych. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Ustala się zachowanie istniejących wartościowych drzew i krzewów oraz dopuszcza 
się nasadzenia nowych drzew i krzewów, pod warunkiem zachowanie widoku na 
budynek Pałacu Zamoyskich od strony Al. Na Skarpie. 
- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 4 
- Zakazuje się umieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych i szyldów. 
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- Obszar parku w swoich granicach zalicza się do terenów rekreacyjno - 
wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych, wg § 19. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia i usuwania odpadów - wg § 15 
ust. 1, 4, 6, 10. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 

5. Ustalenia dla obszaru a5 - ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu a5.1ZP, a5.2ZP i 
a5.3ZP: 

Symbol na rysunku planu a5.1ZP, a5.2ZP, a5.3ZP 
Przeznaczenie terenu Tereny zieleni urządzonej, zgodnie z § 4 ust. 12. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Ustala się zachowanie terenów parkowych przy Skarpie Warszawskiej oraz Alei na 
Skarpie. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 70%. 
- Zakazuje się sytuowania zabudowy, za wyjątkiem obiektów małej architektury i mebli 
ulicznych.  
- Dopuszcza się zachowanie istniejącego układu alejek parkowych. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Ustala się zachowanie istniejących wartościowych drzew i krzewów oraz dopuszcza 
się nasadzenia nowych drzew i krzewów. 
- Dopuszcza się zagospodarowanie i uporządkowanie terenu poprzez wydzielenie 
wewnętrznych placyków, wprowadzenie elementów małej architektury, takich jak: 
murki, ławki oraz latarni i posadzek. 
- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 4 
- Zakazuje się umieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych i szyldów. 
- Obszar parku w swoich granicach zalicza się do terenów rekreacyjno - 
wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych, wg § 19. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia i usuwania odpadów - wg § 15 
ust. 1, 4, 6, 10. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 

6. Ustalenia dla obszaru a6 - ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu a6.1C-MWU: 
Symbol na rysunku planu a6.1C-MWU 
Przeznaczenie terenu Tereny śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowo - usługowej, zgodnie z § 4 ust. 2. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Dopuszcza się zachowanie, remont, przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku 
wysokiego (20 kondygnacji) przy ul. Smolnej 8; nie dopuszcza się nadbudowy budynku. 
- Maksymalna wysokość zabudowy (za wyjątkiem budynku Smolna 8) – 10 m.  
- Maksymalna intensywność zabudowy – 2,5. 
- Maksymalna powierzchnia zabudowana – 70%. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10%. 
- Geometria dachu - wg § 11 ust. 3. 
- Ogrodzenia - wg § 7. 
- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 4. 
- Ustala się lokalizację pierzei zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami § 5 ust. 5. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 6. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg § 6.  
- Dla terenu nie wyznacza się obszarów obowiązkowych scaleń i podziałów 
nieruchomości; dopuszcza sie podział nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi 
w § 12. 
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Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie 
ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów, wg § 15 ust. 1-10. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

- Obsługa komunikacyjna od strony ul. Smolnej 1KDD. 
- Zasady lokalizowania parkingów – wg § 14 ust. 1.  
- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 14 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 

7. Ustalenia dla obszaru a7 - ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu a7.1C-U: 
Symbol na rysunku planu a7.1C-U 
Przeznaczenie terenu Tereny śródmiejskiej zabudowy usługowej, zgodnie z § 4 ust. 3. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Ustala się realizację budynku usługowego stojącego na placu przed Przystaniem 
Warszawa Powiśle. 
- Maksymalna wysokość zabudowy – 10 m. 
- Maksymalna intensywność zabudowy – 2. 
- Maksymalna powierzchnia zabudowana – 100%. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%. 
- Geometria dachu - wg § 11 ust. 3. 
- Ogrodzenia - wg § 7. 
- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 4. 
- Ustala się lokalizację pierzei zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami § 5 ust. 5. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 6. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg § 6.  
- Nowa zabudowa powinna uwzględniać sąsiedztwo istniejącej średnicowej linii 
kolejowej usytuowanej w tunelu pod Al. Jerozolimskimi, zabudowa nie może 
powodować pogorszenia funkcjonowania linii kolejowej; należy uwzględnić 
potencjelane negatywne oddziaływanie istniejącej linii kolejowej. 
- Dla terenu nie wyznacza się obszarów obowiązkowych scaleń i podziałów 
nieruchomości; dopuszcza sie podział nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi 
w § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie 
ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów, wg § 15 ust. 1-10. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

- Obsługa komunikacyjna od strony ul. Smolnej 1KDD. 
- Zasady lokalizowania parkingów – wg § 14 ust. 1.  
- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 14 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 

8. Ustalenia dla obszaru a8 - ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu północnej i południowej 
wieżycy wiaduktu księcia Józefa Poniatowskiego – a8.1C-U i a8.2C-U: 

Symbol na rysunku planu a8.1C-U, a8.2C-U 
Przeznaczenie terenu Tereny śródmiejskiej zabudowy usługowej, zgodnie z § 4 ust. 3. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków most i wiadukt księcia Józefa 
Poniatowskiego, decyzja nr 748, z dnia 1 lipca 1965r.; wszelkie zamierzenia 
budowlane z nim związane wymagają zgody właściwego konserwatora zabytków.  
- Dopuszcza się wprowadzenie programu usługowego do wieżyc wiaduktu.  
- Wskaźniki zabudowy dla budowli zabytkowych zgodnie ze stanem istniejącym. 
- Dopuszcza się wprowadzenie wind łączących tereny położone na skarpie z 
podskarpiem. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
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terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 6. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg § 6.  
- Dla terenu nie wyznacza się obszarów obowiązkowych scaleń i podziałów 
nieruchomości; dopuszcza sie podział nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi 
w § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie 
ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów, wg § 15 ust. 1-10. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

- Obsługa komunikacyjna od strony placu miejskiego 2KD-PM. 
- Zasady lokalizowania parkingów – wg § 14 ust. 1.  
- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 14 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 

9. Ustalenia dla obszaru a9 - ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu a9.1U-K: 
Symbol na rysunku planu a9.1U-K 
Przeznaczenie terenu - Tereny usług kultury, zgodnie z § 4 ust. 6. 

- Teren inwestycji celu publicznego. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków gamach Muzeum Narodowego przy 
Al. Jerozolimskich 3 wraz z terenem, decyzja nr 1379 z dnia 17 listopada 1989r.; 
wszelkie zamierzenia budowlane z nim związane wymagają zgody właściwego 
konserwatora zabytków. 
- Wskaźniki zabudowy dla zabytkowego budynku muzeum zgodnie ze stanem 
istniejącym. 
- Ustala się rozbudowę zespołu Muzeum Narodowego od strony południowej w sposób 
zharmonizowany z istniejącym zabytkowym budynkiem – wysokość nowej kubatury nie 
może przekraczać wysokości budynku muzeum.  
- Ustala się zachowanie, ochronę i wyeksponowanie elewacji południowej (z wyjątkiem 
centralnego ryzalitu) – zachowanie widoków na elewację południową od strony Alei Na 
Skarpie, parku lub wnętrza zespołu muzeum po jego rozbudowie. 
- Ustala się poprawę dostępności zespołu Muzeum Narodowego od strony 
otaczających przestrzeni publicznych w szczególności poprzez:  

- organizację wejścia lub dojścia do muzeum od strony podskarpia – Al. 3 Maja, od 
strony Alei Na Skarpie, od strony Parku „Na Książęcem” oraz od strony Centrum 
Bankowo-Finansowego,  
- realizację kondygnacji podziemnych łączących wejścia do zespołu muzeum pod 
rozbudowaną częścią zespołu muzeum oraz pod istniejącym gmachem,  
- dopuszcza się wprowadzenie kondygnacji podziemnych pod dziedzińcami 
frontowymi oraz pod placem po wschodniej stronie gmachu muzeum, nowe obiekty 
nie mogą ingerować w przestrzeń dziedzińców i powinny być dostępne od strony 
przestrzeni pieszych przed muzeum. 

- Ustala się wykorzystanie dla celów ekspozycyjnych, wystawienniczych oraz dla 
organizacji imprez masowych terenów parkowych otaczających gmach muzeum.  
- Geometria dachu - wg § 11 ust. 3. 
- Ogrodzenia - wg § 7. 
- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 4. 
- Ustala się lokalizację pierzei zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami § 5 ust. 5. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 6. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg § 6.  
- Dla terenu nie wyznacza się obszarów obowiązkowych scaleń i podziałów 
nieruchomości; dopuszcza sie podział nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi 
w § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie 
ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów, wg § 15 ust. 1-10. 
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Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

- Obsługa komunikacyjna od strony Al. Jerozolimskich 1KDZ lub alei pieszo-jezdnej 
6KDD-PJ. 
- Zasady lokalizowania parkingów – wg § 14 ust. 1.  
- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 14 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 

10. Ustalenia dla obszaru a10 - ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu dawnego Parku „Na 
Książęcem” (obecnie część Parku im. Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego) a10.1ZP: 

Symbol na rysunku planu a10.1ZP 
Przeznaczenie terenu Tereny zieleni urządzonej, zgodnie z § 4 ust. 12. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Ustala się zachowanie, ochronę i urządzenie istniejącego parku publicznego - terenu 
dawnego Parku „Na Książęcem” (obecnie część Parku im. Marszałka Edwarda Rydza 
Śmigłego), towarzyszącego Alei Na Skarpie. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 70%. 
- Ustala się ukształtowanie powiązań pieszych w kierunku Alei Na Skarpie i w kierunku 
Traktu Królewskiego.  
- Ustala się zagospodarowanie terenów zieleni w sposób zapewnijący ekspozycję 
zespołu Muzeum Narodowego i zachowaie widoku na gmach muzeum od strony 
południowej ( z uwzględnieniem planowanej rozbudowy zespołu muzeum).  
- Zakazuje się sytuowania zabudowy, za wyjątkiem obiektów małej architektury i mebli 
ulicznych.  
- Ustala się realizację układu alejek i przestrzeni parkowych zgodnie z projektem planu, 
przy czym dopuszcza się zachowanie istniejącego układu alei parkowych. 
- Ustala się wykorzystanie terenu dla celów ekspozycyjnych i wystawienniczych 
Muzeum Narodowego oraz dla organizacji imprez masowych. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Ustala się zachowanie istniejących wartościowych drzew i krzewów oraz dopuszcza 
się nasadzenia nowych drzew i krzewów. 
- Dopuszcza się zagospodarowanie i uporządkowanie terenu poprzez wydzielenie 
wewnętrznych placyków, wprowadzenie elementów małej architektury, takich jak: 
murki, ławki oraz latarni, urządzenie posadzek. 
- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 4 
- Zakazuje się umieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych i szyldów. 
- Obszar parku w swoich granicach zalicza się do terenów rekreacyjno - 
wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych, wg § 19. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia i usuwania odpadów - wg § 15 
ust. 1, 4, 6, 10. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 

11. Ustalenia dla obszaru a11 - ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu dawnego Parku „Na 
Książęcem” (obecnie część Parku im. Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego) a11.1ZP: 

Symbol na rysunku planu a11.1ZP 
Przeznaczenie terenu Tereny zieleni urządzonej, zgodnie z § 4 ust. 12. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Ustala się zachowanie, ochronę i urządzenie istniejącego parku publicznego - 
dawnego Parku „Na Książęcem” (obecnie część Parku im. Marszałka Edwarda Rydza 
Śmigłego), towarzyszącego Alei Na Skarpie. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 70%. 
- Ustala się ukształtowanie powiązań pieszych oraz powiązania rowerowego pomiędzy 
Aleją Na Skarpie i ul. Smolną 4KDD-Pr położoną poniżej skarpy.   
- Podlega ochronie wpisane do rejestru zabytków „Elizeum” – podziemna rotunda pod 
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Skarpą Warszawską na terenie dawnego Parku „Na Książęcem” (obecnie Park im. 
Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego) przy ul. Książęcej 2, decyzja nr 278 z dnia 1 lipca 
1965r.; wszelkie zamierzenia budowlane z nim związane wymagają zgody właściwego 
konserwatora zabytków. Ustala się adaptację pomieszczeń Elizeum na funkcje 
publiczne. 
- Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków teren związany z  gamachem  
Muzeum Narodowego przy Al. Jerozolimskich 3, decyzją nr 1379 z dnia 17 listopada 
1989r.; wszelkie zamierzenia budowlane z nim związane wymagają zgody właściwego 
konserwatora zabytków. 
- Ustala się zachowanie i ukształtowanie ekspozycji zespołu Muzeum Narodowego od 
strony Skarpy Warszawskiej. 
- Ustala się zachowanie istniejącego układu wodnego – stawu przy ul. Książęcej i alei 
parkowej - ul. Smolnej. 
- Zakazuje się sytuowania zabudowy, za wyjątkiem obiektów małej architektury i 
pawilonów parkowych. 
- Dopuszcza się lokalizację pawilonów parkowych o funkcjach usługowych wyłącznie w 
miejscach wskazanych na rysunku planu, zgodnie z ustaleniami §10 ust. 10.  
 
- Ustala się realizację układu alejek i przestrzeni parkowych zgodnie z projektem planu, 
przy czym dopuszcza się zachowanie istniejącego układu alei parkowych. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Ustala się zachowanie istniejących wartościowych drzew i krzewów oraz dopuszcza 
się nasadzenia nowych drzew i krzewów. 
- Dopuszcza się zagospodarowanie i uporządkowanie terenu poprzez wydzielenie 
wewnętrznych placyków, wprowadzenie elementów małej architektury, takich jak: 
murki, ławki oraz latarnie oraz urządzenie posadzek. 
- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 4 
- Zakazuje się umieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych i szyldów. 
- Obszar parku w swoich granicach zalicza się do terenów rekreacyjno - 
wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych, wg § 19. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia i usuwania odpadów - wg § 15 
ust. 1, 4, 6, 10. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 

§21. Ustalenia dla obszaru B – terenów położonych w sąsiedztwie Traktu Królewskiego pomiędzy Al. 
Jerozolimskimi i ul. Ordynacką: 

1. Ustalenia dla obszaru b1:  
1) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu b1.1C-MWU: 

Symbol na rysunku planu b1.1C-MWU 
Przeznaczenie terenu Tereny śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowo - usługowej, zgodnie z § 4 ust. 2. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Podlega ochronie wpisana do rejestru zabytków kamienica przy ul. Nowy Świat 34, 
decyzja nr 364 z dnia 1 lipca 1965r.; wszelkie zamierzenia budowlane z nim związane 
wymagają zgody właściwego konserwatora zabytków. 
- Podlega ochronie wpisana do rejestru zabytków kamienica przy ul. Nowy Świat 40, 
decyzja nr 365 z dnia 1 lipca 1965r.; wszelkie zamierzenia budowlane z nią związane 
wymagają zgody właściwego konserwatora zabytków. 
- Podlega ochronie wpisana do rejestru zabytków kamienica przy ul. Nowy Świat 42, 
decyzja nr 727 z dnia 1 lipca 1965r.; wszelkie zamierzenia budowlane z nią związane 
wymagają zgody właściwego konserwatora zabytków. 
- Podlega ochronie wpisana do rejestru zabytków kamienica przy ul. Nowy Świat 44, 
decyzja nr 366 z dnia 1 lipca 1965r.; wszelkie zamierzenia budowlane z nią związane 
wymagają zgody właściwego konserwatora zabytków. 
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- Podlega ochronie wpisana do rejestru zabytków kamienica przy ul. Nowy Świat 46, 
decyzja nr 728 z dnia 1 lipca 1965r.; wszelkie zamierzenia budowlane z nią związane 
wymagają zgody właściwego konserwatora zabytków. 
- Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków kamienica przy ul. Nowy Świat 48, 
decyzja nr 367 z dnia 1 lipca 1965r.; wszelkie zamierzenia budowlane z nią związane 
wymagają zgody właściwego konserwatora zabytków. 
- Ustala się zachowanie i ochronę zabytkowych budynków: kamienica hr. Ksawerego 
Branickiego ul. Nowy Świat 32 (Foksal 18), kamienica przy ul. Nowy Świat 36,  
kamienica przy ul. Nowy Świat 38, kamienica przy ul. Nowy Świat 50, kamienica przy 
ul. Nowy Świat 52, dom (pierwotnie dwie kamienice) przy ul. Nowy Świat 54/56. 
- Ustala się zachowanie i ochronę zabytkowych budynków: Gałczyńskiego 3, 5, 7, 9 
wraz z tarasami latarniami i detalem. 
- Nie dopuszcza się przekształceń, rozbudowy i nadbudowy budynków zabytkowych.  
- Nie dopuszcza się likwidacji istniejących przejść bramowych 
- Wskaźniki zabudowy dla budynków zabytkowych zgodnie ze stanem istniejącym. 
- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 4. 
- Ustala się lokalizację pierzei zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami § 5 ust. 5. 
- Wyznacza się granice dziedzińców wyłączonych z zabudowy, zgodnie z ustaleniami § 
11 ust. 5. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 6. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg § 6.  
- Dla terenu nie wyznacza się obszarów obowiązkowych scaleń i podziałów 
nieruchomości; dopuszcza sie podział nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi 
w § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie 
ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów, wg § 15 ust. 1-10. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

- Obsługa komunikacyjna od strony ul. Foksal 3KDD lub ul. Gałczyńskiego 1KDD-PJ. 
- Zasady lokalizowania parkingów – wg § 14 ust. 1.  
- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 14 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 
2) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu b1.2C-MWU: 

Symbol na rysunku planu b1.2C-MWU 
Przeznaczenie terenu Tereny śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowo - usługowej, zgodnie z § 4 ust. 2. 
Ustalenia koncepcji planu - Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków kamienica przy ul. Nowy Świat 58A 

/ Ordynackiej 15, decyzja nr 730 z 1996 r.; wszelkie zamierzenia budowlane z nią 
związane wymagają zgody właściwego konserwatora zabytków – teren b1.2. 
- Ustala się zachowanie i ochronę zabytkowych budynku dom przy ul. Nowy Świat 58, 
dawniej: hotel „Savoy”. 
- Nie dopuszcza się przekształceń, rozbudowy i nadbudowy budynków zabytkowych. 
- Wskaźniki zabudowy dla budynków zabytkowych zgodnie ze stanem istniejącym.  
- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 4. 
- Ustala się lokalizację pierzei zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami § 5 ust. 5. 
- Wyznacza się granice dziedzińców wyłączonych z zabudowy, zgodnie z ustaleniami § 
11 ust. 5. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 6. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg § 6.  
- Dla terenu nie wyznacza się obszarów obowiązkowych scaleń i podziałów 
nieruchomości; dopuszcza sie podział nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi 
w § 12. 
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Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie 
ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów, wg § 15 ust. 1-10. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

- Obsługa komunikacyjna od strony ul. Ordynackiej lub ul. Gałczyńskiego 1KDD-PJ. 
- Zasady lokalizowania parkingów – wg § 14 ust. 1.  
- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 14 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 
3) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu b1.3C-MWU: 

Symbol na rysunku planu b1.3C-MWU 
Przeznaczenie terenu Tereny śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowo - usługowej, zgodnie z § 4 ust. 2. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków dom – kamienica i klinika dra 
Adama Ciąglińskiego przy ul. Mikołaja Kopernika 11, decyzja nr 683 z dnia 1 lipca 
1965r.; wszelkie zamierzenia budowlane z nim związane wymagają zgody właściwego 
konserwatora zabytków. 
- Podlega ochronie wpisana do rejestru zabytków kamienica Julii Halberg przy ul. 
Mikołaja Kopernika 13, decyzja nr 683 z dnia 1 lipca 1965r.; wszelkie zamierzenia 
budowlane z nim związane wymagają zgody właściwego konserwatora zabytków. 
- Podlega ochronie wpisana do rejestru zabytków kamienica Władysława Marconiego 
przy ul. Mikołaja Kopernika 15, decyzja nr 1520 z dnia 2 czerwca 1992r.; wszelkie 
zamierzenia budowlane z nim związane wymagają zgody właściwego konserwatora 
zabytków. 
- Dopuszcza się zachowanie, remont, przebudowę lub wyburzenie i zastąpienie nową 
zabudową budynków: dom - oficyna (dawna oficyna kamienicy Nowy Świat 44) przy ul. 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 8 oraz dom - oficyna (dawna oficyna kamienicy 
Nowy Świat 44) przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 10.- Nie dopuszcza się 
przekształceń, rozbudowy i nadbudowy budynków zabytkowych. 
- Wskaźniki zabudowy dla budynków zabytkowych zgodnie ze stanem istniejącym. 
- Dopuszcza się uzupełnienia zabudowy w kwartale: 
- Maksymalna wysokość zabudowy – 18 m, nie więcej niż 5 kondygnacji. 
- Maksymalna intensywność zabudowy – 2,5. 
- Maksymalna powierzchnia zabudowana – 80%. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%. 
- Geometria dachu - wg § 11 ust. 3. 
- Ogrodzenia - wg § 7. 
- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 4. 
- Ustala się lokalizację pierzei zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami § 5 ust. 5. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 6. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg § 6.  
- Dla terenu nie wyznacza się obszarów obowiązkowych scaleń i podziałów 
nieruchomości; dopuszcza sie podział nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi 
w § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie 
ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów, wg § 15 ust. 1-10. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

- Obsługa komunikacyjna od strony ul. Kopernika 4KDD lub ul. Gałczyńskiego 1KDD-
PJ. 
- Zasady lokalizowania parkingów – wg § 14 ust. 1.  
- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 14 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 
4) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu b1.4C-MWU: 
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Symbol na rysunku planu b1.4C-MWU 
Przeznaczenie terenu Tereny śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowo - usługowej, zgodnie z § 4 ust. 2. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Maksymalna wysokość zabudowy – 25 m, nie więcej niż 8 kondygnacji. 
- Maksymalna intensywność zabudowy – 4,0. 
- Maksymalna powierzchnia zabudowana – 80%. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%. 
- Geometria dachu - wg § 11 ust. 3. 
- Ogrodzenia - wg § 7. 
- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 4. 
- Ustala się lokalizację pierzei zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami § 5 ust. 5. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 6. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg § 6.  
- Dla terenu nie wyznacza się obszarów obowiązkowych scaleń i podziałów 
nieruchomości; dopuszcza sie podział nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi 
w § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie 
ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów, wg § 15 ust. 1-10. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

- Obsługa komunikacyjna od strony ul. Kopernika 4KDD, ul. Przybosia 2KDD-PJ lub ul. 
Gałczyńskiego 1KDD-PJ. 
- Zasady lokalizowania parkingów – wg § 14 ust. 1.  
- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 14 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 
5) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu b1.5KDw: 

Symbol na rysunku planu b1.5KDw 
Przeznaczenie terenu Tereny dróg wewnętrznych, zgodnie z § 4 ust. 21. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Ustala się zachowanie pieszego przejścia pomiędzy ul. Kopernika 4KDD a ul. 
Gałczyńskiego 1KDD-Pj.  
- Ustala się zachowanie istniejącej zabudowy stanowiącej pierzeję ul. Gałczyńskiego, 
dopuszcza się remont, przebudowę lub rozbudowę budynku oraz zakazuje się 
wprowadzania nowej zabudowy. 
- Ustala się zachowanie istniejącego przejścia w parterze istniejącej zabudowy. 
- Szerokość w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 20%. 
- Zakazuje się grodzenia terenu; przy czym nie dotyczy to ogrodzeń posesji 
sąsiadujących z drogą wewnętrzną. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Ustala się zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 5. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg § 6. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia i usuwania odpadów - wg § 15 
ust. 1, 4, 6, 10. Dopuszcza się budowę, przebudowę, wymianę sieci uzbrojenia 
podziemnego. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

Dojście od strony ul. Kopernika 4KDD a ul. Gałczyńskiego 1KDD-Pj. Dojazd od strony 
ul. Kopernika 4KDD. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 
6) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu b1.6C-U: 

Symbol na rysunku planu b1.6C-U 
Przeznaczenie terenu Tereny śródmiejskiej zabudowy usługowej, zgodnie z § 4 ust. 3. 
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Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Maksymalna wysokość zabudowy – 20 m, nie więcej niż 5 kondygnacji. 
- Maksymalna intensywność zabudowy – 2,5. 
- Maksymalna powierzchnia zabudowana – 70%. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%. 
- Ustala się likwidację istniejącej stacji benzynowej. 
- Geometria dachu - wg § 11 ust. 3. 
- Ogrodzenia - wg § 7. 
- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 4. 
- Ustala się lokalizację pierzei zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami § 5 ust. 5. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 6. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg § 6.  
- Dla terenu nie wyznacza się obszarów obowiązkowych scaleń i podziałów 
nieruchomości; dopuszcza sie podział nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi 
w § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie 
ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów, wg § 15 ust. 1-10. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

- Obsługa komunikacyjna od strony ul. Kopernika 4KDD lub ul. Ordynackiej. 
- Zasady lokalizowania parkingów – wg § 14 ust. 1.  
- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 14 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 
7) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu b1.7C-MWU: 

Symbol na rysunku planu b1.7C-MWU 
Przeznaczenie terenu Tereny śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowo - usługowej, zgodnie z § 4 ust. 2. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Ustala się zachowanie i ochronę zabytkowego budynku: Gałczyńskiego 12 wraz z 
tarasami latarniami i detalem.. 
- Nie dopuszcza się przekształceń, rozbudowy i nadbudowy. 
- Wskaźniki zabudowy dla budynków zabytkowych zgodnie ze stanem istniejącym.  
- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 4. 
- Ustala się lokalizację pierzei zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami § 5 ust. 5. 
- Wyznacza się granice dziedzińców wyłączonych z zabudowy, zgodnie z ustaleniami § 
11 ust. 5. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 6. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg § 6.  
- Dla terenu nie wyznacza się obszarów obowiązkowych scaleń i podziałów 
nieruchomości; dopuszcza sie podział nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi 
w § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie 
ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów, wg § 15 ust. 1-10. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

- Obsługa komunikacyjna od strony ul. Gałczyńskiego 1KDD-PJ. 
- Zasady lokalizowania parkingów – wg § 14 ust. 1.  
- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 14 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 

2. Ustalenia dla obszaru b2 - ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu b2.1C-MWU: 
Symbol na rysunku planu b2.1C-MWU 
Przeznaczenie terenu Tereny śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowo - usługowej, zgodnie z § 4 ust. 2. 
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Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Podlega ochronie wpisana do rejestru zabytków kamienica hr. Ksawerego 
Branickiego przy ul. Foksal 16, decyzja nr 897 z dnia 17 maja 1977r.; wszelkie 
zamierzenia budowlane z nim związane wymagają zgody właściwego konserwatora 
zabytków. 
- Ustala się zachowanie i ochronę zabytkowego domu mieszkalnego przy ul. Mikołaja 
Kopernika 3. 
- Nie dopuszcza się przekształceń, rozbudowy i nadbudowy budynków zabytkowych. 
- Wskaźniki zabudowy dla budynków zabytkowych zgodnie ze stanem istniejącym. 
- Maksymalna wysokość zabudowy – 22 m, nie więcej niż 6 kondygnacji. 
- Maksymalna intensywność zabudowy – 2,5. 
- Maksymalna powierzchnia zabudowana – 70%. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%. 
- Geometria dachu - wg § 11 ust. 3. 
- Ogrodzenia - wg § 7. 
- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 4. 
- Ustala się lokalizację pierzei zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami § 5 ust. 5. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 6. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg § 6.  
- Dla terenu nie wyznacza się obszarów obowiązkowych scaleń i podziałów 
nieruchomości; dopuszcza sie podział nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi 
w § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie 
ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów, wg § 15 ust. 1-10. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

- Obsługa komunikacyjna od strony ul. Kopernika 4KDD, ul. Foksal 3KDD, ul. 
Gałczyńskiego 1KDD-PJ lub ul. Przybosia 2KDD-PJ. 
- Zasady lokalizowania parkingów – wg § 14 ust. 1.  
- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 14 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 

3. Ustalenia dla obszaru b3:  
1) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu b3.1C-MWU: 

Symbol na rysunku planu b3.1C-MWU 
Przeznaczenie terenu Tereny śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowo - usługowej, zgodnie z § 4 ust. 2. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Dopuszcza się zachowanie, przebudowę, rozbudowę istniejących budynków, 
dopuszcza się wymianę zabudowy. 
- Maksymalna wysokość zabudowy – 25 m, nie więcej niż 8 kondygnacji. 
- Maksymalna intensywność zabudowy – 4,0. 
- Maksymalna powierzchnia zabudowana – 80%. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%. 
- Geometria dachu - wg § 11 ust. 3. 
- Ogrodzenia - wg § 7. 
- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 4. 
- Ustala się lokalizację pierzei zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami § 5 ust. 5. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 6. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg § 6.  
- Dla terenu nie wyznacza się obszarów obowiązkowych scaleń i podziałów 
nieruchomości; dopuszcza sie podział nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi 
w § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie 
ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów, wg § 15 ust. 1-10. 
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Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

- Obsługa komunikacyjna od strony ul. Kopernika 4KDD lub ul. Szczyglej 4KDD-PJ. 
- Zasady lokalizowania parkingów – wg § 14 ust. 1.  
- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 14 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 
2) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu b3.2U-K: 

Symbol na rysunku planu b3.2U-K 
Przeznaczenie terenu - Tereny usług kultury, zgodnie z § 4 ust. 6. 

- Teren inwestycji celu publicznego. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków dawna Biblioteka Ordynacji 
Krasińskich, decyzja nr 729 z dnia 1 lipca 1965r.; wszelkie zamierzenia budowlane z 
nią związane wymagają zgody właściwego konserwatora zabytków. 
- Ustala się zachowanie i ochronę zabytkowych budynków: oficyna mieszkalna 
południowa przy ul. Okólnik 9 i oficyna mieszkalna północna przy ul. Okólnik 9A. 
- Nie dopuszcza się przekształceń, rozbudowy i nadbudowy budynków zabytkowych. 
- Wskaźniki zabudowy dla budynków zabytkowych zgodnie ze stanem istniejącym. 
- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 4. 
- Ustala się lokalizację pierzei zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami § 5 ust. 5. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 6. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg § 6.  
- Dla terenu nie wyznacza się obszarów obowiązkowych scaleń i podziałów 
nieruchomości; dopuszcza sie podział nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi 
w § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie 
ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów, wg § 15 ust. 1-10. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

- Obsługa komunikacyjna od strony ul. Okólnik 5KDD-PJ. 
- Zasady lokalizowania parkingów – wg § 14 ust. 1.  
- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 14 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 
3) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu b3.3C-MWU: 

Symbol na rysunku planu b3.3C-MWU 
Przeznaczenie terenu Tereny śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowo - usługowej, zgodnie z § 4 ust. 2. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Ustala się zachowanie i ochronę zabytkowych budynków: kamienica przy ul. Okólnik 
11 i kamienica przy ul. Okólnik 11a. 
- Nie dopuszcza się przekształceń, rozbudowy i nadbudowy budynków zabytkowych. 
- Wskaźniki zabudowy dla budynków zabytkowych zgodnie ze stanem istniejącym. 
- Dopuszcza się uzupełnienia zabudowy od strony ul. Okólnik do wysokości istniejącej 
kamienicy Okólnik 11, ustala się kontynuację linii gzymsu oraz kształtu i nachylenia 
dachu. 
- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 4. 
- Ustala się lokalizację pierzei zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami § 5 ust. 5. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 6. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg § 6.  
- Dla terenu nie wyznacza się obszarów obowiązkowych scaleń i podziałów 
nieruchomości; dopuszcza sie podział nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi 
w § 12. 

Zasady obsługi terenu - Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie 
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infrastruktura techniczna ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów, wg § 15 ust. 1-10. 
Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

- Obsługa komunikacyjna od strony ul. Ordynackiej 13KDD-PJ lub ul. Okólnik 5KDD-PJ. 
- Zasady lokalizowania parkingów – wg § 14 ust. 1.  
- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 14 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 

4. Ustalenia dla obszaru b4 - ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu b4.1C-MWU: 
Symbol na rysunku planu b4.1C-MWU 
Przeznaczenie terenu Tereny śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowo - usługowej, zgodnie z § 4 ust. 2. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków dom – kamienica M. Wolanowa przy 
ul. Mikołaja Kopernika 4, decyzja nr 802; wszelkie zamierzenia budowlane z nim 
związane wymagają zgody właściwego konserwatora zabytków. 
- Nie dopuszcza się przekształceń, rozbudowy i nadbudowy budynku zabytkowego. 
- Wskaźniki zabudowy dla budynków zabytkowych zgodnie ze stanem istniejącym. 
- Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, wymianę i uzupełnienie zabudowy w 
kwartale: 
- Maksymalna wysokość zabudowy – 20 m, nie więcej niż 6 kondygnacji. 
- Maksymalna intensywność zabudowy – 2,5. 
- Maksymalna powierzchnia zabudowana – 70%. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%. 
- Geometria dachu - wg § 11 ust. 3. 
- Ogrodzenia - wg § 7. 
- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 4. 
- Ustala się lokalizację pierzei zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami § 5 ust. 5. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 6. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg § 6.  
- Dla terenu nie wyznacza się obszarów obowiązkowych scaleń i podziałów 
nieruchomości; dopuszcza sie podział nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi 
w § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie 
ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów, wg § 15 ust. 1-10. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

- Obsługa komunikacyjna od strony ul. Kopernika 4KDD, ul. Foksal 3KDD, ul. Szczyglej 
4KDD-PJ lub ul. Krywulta 3KDD-PJ. 
- Zasady lokalizowania parkingów – wg § 14 ust. 1.  
- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 14 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 

5. Ustalenia dla obszaru b5:  
1) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu b5.1C-U: 

Symbol na rysunku planu b5.1C-U 
Przeznaczenie terenu Tereny śródmiejskiej zabudowy usługowej, zgodnie z § 4 ust. 3. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Ustala się zachowanie i ochronę obiektów zabytkowych: Pałac Ludwika i Pauliny 
Górskich, obecnie Kościół Adwentystów Dnia Siódmego przy ul. Foksal 8, Pałac hr. 
Marii Przeździeckiej przy ul. Foksal 10. 
- Nie dopuszcza się przekształceń, rozbudowy i nadbudowy budynku zabytkowego. 
- Wskaźniki zabudowy dla budynków zabytkowych zgodnie ze stanem istniejącym. 
- Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, wymianę i uzupełnienie zabudowy od strony 
ul. Szczyglej i ul. Krywulta: 
- Maksymalna wysokość zabudowy – 20 m, nie więcej niż 6 kondygnacji, od strony 



MPZP W REJONIE ULICY FOKSAL – PROJEKT PLANU - 12/2013                ·       STRONA   55 (97) 
 

placu 3KD-PM maksymalna wysokość zabudowy – 12 m. 
- Maksymalna intensywność zabudowy – 3,0. 
- Maksymalna powierzchnia zabudowana – 70%. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%. 
- Geometria dachu - wg § 11 ust. 3. 
- Ogrodzenia - wg § 7. 
- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 4. 
- Ustala się lokalizację pierzei zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami § 5 ust. 5. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 6. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg § 6.  
- Dla terenu nie wyznacza się obszarów obowiązkowych scaleń i podziałów 
nieruchomości; dopuszcza sie podział nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi 
w § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie 
ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów, wg § 15 ust. 1-10. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

- Obsługa komunikacyjna od strony ul. Foksal 3KDD, ul. Szczyglej 4KDD-PJ, ul. 
Krywulta 3KDD-PJ lub placu miejskiego 3KD-PM. 
- Zasady lokalizowania parkingów – wg § 14 ust. 1.  
- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 14 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 
2) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu b5.2U-A/B: 

Symbol na rysunku planu b5.2U-A/B 
Przeznaczenie terenu - Tereny usług administracji i biur, zgodnie z § 4 ust. 4. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Terenu b5.2U-A/B jest terenem zamkniętym. 
- Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków budynek dawnego Pałacu hr. 
Konstantego Przeździeckiego wraz z parkiem (obecnie Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych - Klub Dyplomatyczny) przy ul. Foksal 6, decyzja nr 896 z dnia 1 lipca 
1977r.; wszelkie zamierzenia budowlane z nim związane wymagają zgody właściwego 
konserwatora zabytków. 
- Dopuszcza się uzupełnienie zabudowy od strony placu 3KD-PM (dawna ul. Szczygla) 
i terenu A-2.KD-PM(ZP) Al. Na Skarpie,  maksymalna wysokości zabudowy 12 m, 
dopuszcza się zabudowę w linii rozgraniczającej terenu. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie 
ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów, wg § 15 ust. 1-10. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

- Obsługa komunikacyjna od strony ul. Foksal 3KDD lub placu miejskiego 3KD-PM. 
- Zasady lokalizowania parkingów – wg § 14 ust. 1.  
- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 14 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 

6. Ustalenia dla obszaru b6:  
1) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu b6.1U-A/B: 

Symbol na rysunku planu b6.1U-A/B 
Przeznaczenie terenu Tereny usług administracji i biur, zgodnie z § 4 ust. 4. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków Pałac Branickich, d. Mystkowskich 
przy ul. Nowy Świat 18/20 wraz z oficyną południową, oficyną północną i dawną 
kamienicą Feliksa Łaszewskiego, decyzja nr 363 z dnia 1 lipca 1965r.; wszelkie 
zamierzenia budowlane z nimi związane wymagają zgody właściwego konserwatora 
zabytków. 
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- Nie dopuszcza się przekształceń, rozbudowy i nadbudowy budynku zabytkowego. 
- Wskaźniki zabudowy dla budynku zabytkowego zgodnie ze stanem istniejącym. 
- Dopuszcza się lokalizację zabudowy uzupełniającej w północno-wschodniej części 
terenu od strony wewnętrznego placyku 11KDD-PJ, o wysokości nie przekraczającej 11 
m, zgodnie liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 6. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg § 6.  
- Dla terenu nie wyznacza się obszarów obowiązkowych scaleń i podziałów 
nieruchomości; dopuszcza sie podział nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi 
w § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie 
ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów, wg § 15 ust. 1-10. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

- Obsługa komunikacyjna od strony placu miejskiego 1KD-PM lub alei pieszo-jezdnej 
11KDD-PJ. 
- Zasady lokalizowania parkingów – wg § 14 ust. 1.  
- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 14 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 
2) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu b6.2C-MWU: 

Symbol na rysunku planu b6.2C-MWU 
Przeznaczenie terenu Tereny śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowo - usługowej, zgodnie z § 4 ust. 2. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Ustala się zachowanie i ochronę zabytkowych budynków: kamienica przy ul. Nowy 
Świat 22, kamienica przy ul. Nowy Świat 24, kamienica przy ul. Nowy Świat 26, 
kamienica przy ul. Nowy Świat 28, kamienica (dawnej kamienica Artura Spitzbartha) 
przy ul. Nowy Świat 30. 
- Nie dopuszcza się przekształceń, rozbudowy i nadbudowy budynków zabytkowych. 
- Wskaźniki zabudowy dla budynków zabytkowych zgodnie ze stanem istniejącym. 
- Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub wymianę zabudowy nie zabytkowej od 
strony ul. Foksal:  
- Maksymalna wysokość zabudowy – 16 m. 
- Maksymalna intensywność zabudowy – 2,0. 
- Maksymalna powierzchnia zabudowana – 50%. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%. 
- Geometria dachu - wg § 11 ust. 3. 
- Ogrodzenia - wg § 7. 
- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 4. 
- Ustala się lokalizację pierzei zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami § 5 ust. 5.  
- Wyznacza się granice dziedzińców wyłączonych z zabudowy, zgodnie z ustaleniami § 
11 ust. 5. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 6. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg § 6.  
- Dla terenu nie wyznacza się obszarów obowiązkowych scaleń i podziałów 
nieruchomości; dopuszcza sie podział nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi 
w § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie 
ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów, wg § 15 ust. 1-10. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

- Obsługa komunikacyjna od strony ul. Foksal 3KDD lub alei pieszo-jezdnej 11KDD-PJ. 
- Zasady lokalizowania parkingów – wg § 14 ust. 1.  
- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 14 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3. 

Warunki tymczasowego Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 
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zagospodarowania  

 
3) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu b6.3C-MWU: 

Symbol na rysunku planu b6.3C-MWU 
Przeznaczenie terenu Tereny śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowo - usługowej, zgodnie z § 4 ust. 2. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków dom – dawna kamienica "Spółki 
Akcyjnej Przemysłu Metalurgicznego" przy ul. Foksal 11, decyzja nr 1295 z dnia 10 
czerwca 1987r.; wszelkie zamierzenia budowlane z nim związane wymagają zgody 
właściwego konserwatora zabytków. 
- Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków dom – Kamienica Grzegorza 
Wajnszteina, potem Wedlów, przy ul. Foksal 13, decyzja nr 1296 z dnia 10 czerwca 
1987r.; wszelkie zamierzenia budowlane z nim związane wymagają zgody właściwego 
konserwatora zabytków. 
- Podlega ochronie wpisana do rejestru zabytków kamienica przy ul. Foksal 15, 
decyzja nr 1297 z dnia 10 czerwca 1987r.; wszelkie zamierzenia budowlane z nim 
związane wymagają zgody właściwego konserwatora zabytków. 
- Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków gmach klubu sportowego, siedziby 
Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego przy ul. Foksal 19, decyzja nr 660 z 
dnia 1 lipca 1965r.; wszelkie zamierzenia budowlane z nim związane wymagają zgody 
właściwego konserwatora zabytków. 
- Ustala się ochronę zabytkowej kamienicy Henryka Lewenfisza przy ul. Foksal 17. 
- Ustala się ochronę zabytkowego domu - dawnej oficyna kamienicy Nowy Świat 28.  
- Nie dopuszcza się przekształceń, rozbudowy i nadbudowy budynków zabytkowych. 
- Dopuszcza się przykrycie szklanym dachem dziedzińców wewnętrznych kamienic. 
- Wskaźniki zabudowy dla budynków zabytkowych zgodnie ze stanem istniejącym. 
- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 4. 
- Ustala się lokalizację pierzei zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami § 5 ust. 5. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 6. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg § 6.  
- Dla terenu nie wyznacza się obszarów obowiązkowych scaleń i podziałów 
nieruchomości; dopuszcza sie podział nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi 
w § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie 
ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów, wg § 15 ust. 1-10. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

- Obsługa komunikacyjna od strony ul. Foksal 3KDD lub alei pieszo-jezdnej 11KDD-PJ. 
- Do kamienicy ul. Foksal 15 dopuszcza się realizację dojazdu od strony alei pieszo-
jezdnej 11KDD-PJ poprzez teren b6.7C-MWU 
- Zasady lokalizowania parkingów – wg § 14 ust. 1.  
- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 14 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 
4) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu Liceum i Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego 

- b6.4U-O: 
Symbol na rysunku planu b6.4U-O 
Przeznaczenie terenu - Tereny usług oświaty, zgodnie z § 4 ust. 9. 

- Teren inwestycji celu publicznego. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Ustala się zachowanie i ochronę zabytkowego budynku Liceum im. Jana 
Zamoyskiego przy ul. Smolnej 30. 
- Nie dopuszcza się przekształceń, rozbudowy i nadbudowy budynku zabytkowego. 
- Wskaźniki zabudowy dla budynku zabytkowego zgodnie ze stanem istniejącym. 
- Dopuszcza się przebudowę lub wymianę zabudowy obecnej sali gimnastycznej – do 
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wysokości budynku liceum. 
- Dopuszcza się realizację nie więcej niż 2 łączników pomiędzy zabudową na terenach 
b6.4 i b6.5 ponad terenem pasażu, na wysokości nie mniejszej niż 5 m od poziomu 
terenu (połączenie pomiędzy budynkiem szkoły a zespołem zabudowy sportowej dla 
potrzeb funkcjonowania szkoły). 
- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 4. 
- Ustala się lokalizację pierzei zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami § 5 ust. 5. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 6. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg § 6.  
- Dla terenu nie wyznacza się obszarów obowiązkowych scaleń i podziałów 
nieruchomości; dopuszcza sie podział nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi 
w § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie 
ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów, wg § 15 ust. 1-10. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

- Obsługa komunikacyjna od strony ul. Smolnej 1KDD, 2KDD lub alei pieszo-jezdnej 
12KDD-PJ. 
- Zasady lokalizowania parkingów – wg § 14 ust. 1.  
- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 14 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

- Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 
16. 
- Do czasu realizacji zabudowy na terenie b6.5 dopuszcza się funkcjonowanie 
dziedzińca szkolnego z boiskami. 

 
5) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu b6.5U-O/U-K/S: 

Symbol na rysunku planu b6.5U-O/U-K/S 
Przeznaczenie terenu - Tereny usług oświaty, zgodnie z § 4 ust. 9 lub tereny usług kultury i sportu, zgodnie z 

§ 4 ust. 7. 
- Teren inwestycji celu publicznego. 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Ustala się lokalizację zabudowy o funkcjach publicznych, w szczególności sportowych 
dla potrzeb funkcjonowania szkoły, kształtującego pierzeje ulicy Foksal. 
- Ustala się dobudowę nowej zabudowy do ściany szczytowej budynku Foksal 11. 
- Elewacje nowej zabudowy od strony ul. Foksal powinny uwzględnić dawną parcelację 
np. poprzez podział elewacji w ten sposób, aby stwarzała wrażenie dwóch odrębnych 
kamienic.  
- Należy zróżnicować gabaryty nowej zabudowy w ten sposób, że wysokość części 
budynku bezpośrednio przylegającego do kamienicy przy ul. Foksal 11 należy 
dostosować do wysokości tego budynku - wysokość nowego budynku nie może 
przekroczyć wysokości kalenicy budynku przy ul. Foksal 11, gzyms wieńczący powinien 
być na analogicznej wysokości jak gzyms wieńczący kamienicy przy ul. Foksal 11.  
- W części elewacji bezpośrednio przylegającej do budynku przy ul. Foksal 11 należy 
nawiązać bezpośrednio do podziałów kamienicy – rytmu okien, gzymsów, wysokiego 
parteru i dachu mansardowego.  
- Pozostała część zabudowy zlokalizowana na drugiej historycznej działce powinna 
nawiązywać swoją wysokością do budynku na przeciwko przy ul. Foksal 10.  
- Maksymalna wysokość zabudowy – 15 m, nie więcej niż 3 kondygnacji, nie dotyczy 
części budynku przylegającego do kamienicy Foksal 11.  
- Maksymalna intensywność zabudowy – 2,5. 
- Maksymalna powierzchnia zabudowana – 80%. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10%. 
- Geometria dachu - wg § 11 ust. 3, przy czym dla części zabudowy przylegającej do 
kamienicy Foksal 11 dostosowana do geometrii dachu tej kamienicy. 
- Fasada nowej zabudowy powinna w sposób oczywisty odróżnić się od historycznej 
zabudowy np. poprzez użycie współczesnych materiałów lub form. 
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- Ogrodzenia - wg § 7. 
- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 4. 
- Ustala się lokalizację pierzei zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami § 5 ust. 5.  
- Dopuszcza się realizację nie więcej niż 2 łączników pomiędzy zabudową na terenach 
b6.4 i b6.5 ponad terenem pasażu 12KDD-PJ, na wysokości nie mniejszej niż 5 m od 
poziomu terenu (połączenie pomiędzy budynkiem szkoły a zespołem zabudowy 
sportowej dla potrzeb funkcjonowania szkoły).  
- Dopuszcza się lokalizację boiska sportowego lub urządzeń sportowych na  dachu 
nowej zabudowy. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 6. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg § 6.  
- Dla terenu nie wyznacza się obszarów obowiązkowych scaleń i podziałów 
nieruchomości; dopuszcza sie podział nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi 
w § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie 
ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów, wg § 15 ust. 1-10. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

- Obsługa komunikacyjna od strony ul. Foksal 3KDD lub alei pieszo-jezdnej 12KDD-PJ. 
- Zasady lokalizowania parkingów – wg § 14 ust. 1.  
- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 14 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

- Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 
16. 
- Do czasu realizacji zabudowy na terenie b6.5 dopuszcza się funkcjonowanie 
dziedzińca szkolnego z boiskami. 

 
6) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu b6.6C-MWU: 

Symbol na rysunku planu b6.6C-MWU 
Przeznaczenie terenu Tereny śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowo - usługowej, zgodnie z § 4 ust. 2. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Podlega ochronie wpisana do rejestru zabytków kamienica Branickich przy ul. 
Smolnej 32, decyzja nr 1343 z dnia 31 maja 1981r.; wszelkie zamierzenia budowlane z 
nią związane wymagają zgody właściwego konserwatora zabytków. 
- Podlega ochronie wpisana do rejestru zabytków kamienica Branickich przy ul. 
Smolnej 34, decyzja nr 1344 z dnia 31 maja 1981r.; wszelkie zamierzenia budowlane z 
nią związane wymagają zgody właściwego konserwatora zabytków. 
- Podlega ochronie wpisana do rejestru zabytków kamienica Branickich przy ul. 
Smolnej 36 wraz z działką, decyzja nr 1345 z dnia 31 maja 1981r. oraz pracownia 
twórcza Karola Tchorka – lokal nr 10a decyzja nr 1431 z dnia 15 czerwca 1990r.; 
wszelkie zamierzenia budowlane z nią związane wymagają zgody właściwego 
konserwatora zabytków. 
- Podlega ochronie wpisana do rejestru zabytków kamienica Branickich przy ul. 
Smolnej 38, decyzja nr 1346 z dnia 31 maja 1981r.; wszelkie zamierzenia budowlane z 
nią związane wymagają zgody właściwego konserwatora zabytków. 
- Podlega ochronie wpisana do rejestru zabytków kamienica Branickich przy ul. 
Smolnej 40, decyzja nr 1347 z dnia 31 maja 1981r.; wszelkie zamierzenia budowlane z 
nią związane wymagają zgody właściwego konserwatora zabytków. 
- Nie dopuszcza się przekształceń, rozbudowy i nadbudowy budynków zabytkowych, za 
wyjątkiem nadbudowy budynków Smolna 36 i 38. 
- Wskaźniki zabudowy dla budynków zabytkowych zgodnie ze stanem istniejącym, za 
wyjątkiem nadbudowy budynków Smolna 36 i 38. 
- Dopuszcza się nadbudowę budynków Smolna 36 i 38 oraz dobudowę oficyny budynku 
Smolna 40 – do wysokości sąsiednich budynków zabytkowych.  
- Dopuszcza się przykrycie szklanym dachem dziedzińców wewnętrznych kamienic. 
- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 4. 
- Ustala się lokalizację pierzei zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami § 5 ust. 5. 

Szczególne warunki - Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
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zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 6. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg § 6.  
- Dla terenu nie wyznacza się obszarów obowiązkowych scaleń i podziałów 
nieruchomości; dopuszcza sie podział nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi 
w § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie 
ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów, wg § 15 ust. 1-10. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

- Obsługa komunikacyjna od strony ul. Smolnej 1KDD lub alei pieszo-jezdnej 11KDD-
PJ. 
- Zasady lokalizowania parkingów – wg § 14 ust. 1.  
- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 14 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 
7) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu b6.7C-MWU: 

Symbol na rysunku planu b6.7C-MWU 
Przeznaczenie terenu Tereny śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowo - usługowej, zgodnie z § 4 ust. 2. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Ustala się realizację zespołu zabudowy wielofunkcyjnej – ustala się lokalizację funkcji 
usługowych w parterach zabudowy. 
- Ustala się dobudowę do ślepych ścian budynków na działkach sąsiadujących. 
- Maksymalna wysokość zabudowy – 15 m; dla części zabudowy przylegającej do 
ślepych ścian budynków maksymalna wysokość zabudowy dostosowana do wysokość 
tych budynków – nie więcej niż 20 m. 
- Maksymalna intensywność zabudowy – 4,0. 
- Maksymalna powierzchnia zabudowana – 90%. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%. 
- Geometria dachu - wg § 11 ust. 3. 
- Ogrodzenia - wg § 7. 
- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 4. 
- Ustala się lokalizację pierzei zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami § 5 ust. 5. 
- Dopuszcza się realizację nie więcej niż 2 łączników pomiędzy zabudową na terenach 
b6.7 i b6.9 ponad terenem pasażu 11KDD-PJ, na wysokości nie mniejszej niż 5 m od 
poziomu terenu.  

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 6. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg § 6.  
- Dla terenu nie wyznacza się obszarów obowiązkowych scaleń i podziałów 
nieruchomości; dopuszcza sie podział nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi 
w § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie 
ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów, wg § 15 ust. 1-10. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

- Obsługa komunikacyjna od strony alei pieszo-jezdnej 11KDD-PJ. 
- Dopuszcza się uwzględnienie dojazdu do kamienic Foksal 13 i 15 przez teren b6.7 
(wjazd do garażu poziemnego). 
- Zasady lokalizowania parkingów – wg § 14 ust. 1.  
- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 14 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 
8) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu b6.8C-U: 

Symbol na rysunku planu b6.8C-U 
Przeznaczenie terenu Tereny śródmiejskiej zabudowy usługowej, zgodnie z § 4 ust. 3. 
Warunki zabudowy i - Ustala się realizację zespołu zabudowy wielofunkcyjnej – ustala się lokalizację funkcji 
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zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

usługowych w parterach zabudowy. 
- Ustala się dobudowę do ślepych ścian budynków na działkach sąsiadujących. 
- Maksymalna wysokość zabudowy – 11 m; dla części zabudowy przylegającej do 
terenu 11KDD-PJ maksymalna wysokość zabudowy nie więcej niż 14 m. 
- Maksymalna intensywność zabudowy – 3,5. 
- Maksymalna powierzchnia zabudowana – 80%. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%. 
- Geometria dachu - wg § 11 ust. 3. 
- Ogrodzenia - wg § 7. 
- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 4. 
- Ustala się lokalizację pierzei zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami § 5 ust. 5. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 6. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg § 6.  
- Dla terenu nie wyznacza się obszarów obowiązkowych scaleń i podziałów 
nieruchomości; dopuszcza sie podział nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi 
w § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie 
ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów, wg § 15 ust. 1-10. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

- Obsługa komunikacyjna od strony alei pieszo-jezdnej 11KDD-PJ. 
- Zasady lokalizowania parkingów – wg § 14 ust. 1.  
- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 14 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 
9) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu b6.9C-MWU: 

Symbol na rysunku planu b6.9C-MWU 
Przeznaczenie terenu Tereny śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowo - usługowej, zgodnie z § 4 ust. 2. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Ustala się realizację zespołu zabudowy wielofunkcyjnej – ustala się lokalizację funkcji 
usługowych w parterach zabudowy. 
- Ustala się dobudowę do ślepych ścian budynków na działkach sąsiadujących. 
- Maksymalna wysokość zabudowy – 15 m. 
- Maksymalna intensywność zabudowy – 3,5. 
- Maksymalna powierzchnia zabudowana – 90%. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%. 
- Geometria dachu - wg § 11 ust. 3. 
- Ogrodzenia - wg § 7. 
- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 4. 
- Ustala się lokalizację pierzei zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami § 5 ust. 5. 
- Dopuszcza się realizację nie więcej niż 2 łączników pomiędzy zabudową na terenach 
b6.7 i b6.9 ponad terenem pasażu 11KDD-PJ, na wysokości nie mniejszej niż 5 m od 
poziomu terenu. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 6. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg § 6.  
- Dla terenu nie wyznacza się obszarów obowiązkowych scaleń i podziałów 
nieruchomości; dopuszcza sie podział nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi 
w § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie 
ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów, wg § 15 ust. 1-10. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

- Obsługa komunikacyjna od strony alei pieszo-jezdnej 11KDD-PJ. 
- Zasady lokalizowania parkingów – wg § 14 ust. 1.  
- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 14 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3. 
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Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 

7. Ustalenia dla obszaru b7 - ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu b7.1U-Bos: 
Symbol na rysunku planu b7.1U-Bos 
Przeznaczenie terenu Tereny biur organizacji społecznych, zgodnie z § 4 ust. 11. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Ustala się ochronę i zachowanie zabytkowego Pałacu Stanisława Wołowskiego, 
obecnie siedziby Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przy ul. Foksal 3/5. 
- Nie dopuszcza się przekształceń, rozbudowy i nadbudowy budynku zabytkowego. 
- Wskaźniki zabudowy dla budynku zabytkowego zgodnie ze stanem istniejącym. 
- Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub wymianę zabudowy Centrum 
Medycznego: 
- Maksymalna wysokość zabudowy – 12 m. 
- Maksymalna intensywność zabudowy – 1,5. 
- Maksymalna powierzchnia zabudowana – 40%. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40%. 
- Geometria dachu - wg § 11 ust. 3. 
- Ogrodzenia - wg § 7. 
- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 4. 
- Ustala się lokalizację pierzei zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami § 5 ust. 5. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 6. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg § 6.  
- Dla terenu nie wyznacza się obszarów obowiązkowych scaleń i podziałów 
nieruchomości; dopuszcza sie podział nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi 
w § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie 
ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów, wg § 15 ust. 1-10. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

- Obsługa komunikacyjna od strony ul. Foksal 3KDD lub ul. Smolnej 2KDD. 
- Zasady lokalizowania parkingów – wg § 14 ust. 1.  
- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 14 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 

8. Ustalenia dla obszaru b8 - ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu b8.1C-MWU: 
Symbol na rysunku planu b8.1C-MWU 
Przeznaczenie terenu Tereny śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowo - usługowej, zgodnie z § 4 ust. 2. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Ustala się zachowanie i ochronę zabytkowych budynków: oficyna kamienicy przy ul. 
Smolnej 10a, budynek administracyjny (dawna siedziba Kuriera Warszawskiego) przy 
ul. Smolnej 12, kamienica przy ul. Smolnej, kamienica przy ul. Smolnej 16, kamienica 
przy ul. Smolnej 18. 
- Nie dopuszcza się przekształceń, rozbudowy i nadbudowy budynków zabytkowych. 
- Wskaźniki zabudowy dla budynków zabytkowych zgodnie ze stanem istniejącym. 
- Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, wymianę i uzupełnienie zabudowy w 
kwartale: 
- Maksymalna wysokość zabudowy – 20 m, nie więcej niż 6 kondygnacji, przy czym 
dopuszcza się zachowanie istniejących budynków wyższych oraz ich remont, lub 
przebudowę. 
- Maksymalna intensywność zabudowy – 3,0. 
- Maksymalna powierzchnia zabudowana – 80%. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%. 
- Geometria dachu - wg § 11 ust. 3. 
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- Ogrodzenia - wg § 7. 
- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 4. 
- Ustala się lokalizację pierzei zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami § 5 ust. 5.  
- Wyznacza się granice dziedzińców wyłączonych z zabudowy, zgodnie z ustaleniami § 
11 ust. 5. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 6. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg § 6.  
- Dla terenu nie wyznacza się obszarów obowiązkowych scaleń i podziałów 
nieruchomości; dopuszcza sie podział nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi 
w § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie 
ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów, wg § 15 ust. 1-10. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

- Obsługa komunikacyjna od strony ul. Smolnej 1KDD i 2KDD. 
- Zasady lokalizowania parkingów – wg § 14 ust. 1.  
- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 14 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 

9. Ustalenia dla obszaru b9:  
1) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu b9.1C-U: 

Symbol na rysunku planu b9.1C-U 
Przeznaczenie terenu Tereny śródmiejskiej zabudowy usługowej, zgodnie z § 4 ust. 3. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Ustala się ukształtowanie północnej pierzei Al. Jerozolimskich. 
- Ustala się realizację przejść pieszych, przejść bramowych lub pasaży pomiędzy Al. 
Jerozolimskimi i ul. Smolną. 
- Maksymalna wysokość zabudowy – 25 m. 
- Maksymalna intensywność zabudowy – 3,0. 
- Maksymalna powierzchnia zabudowana – 80%. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%. 
- Geometria dachu - wg § 11 ust. 3. 
- Ogrodzenia - wg § 7. 
- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 4. 
- Ustala się lokalizację pierzei zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami § 5 ust. 5. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 6. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg § 6.  
- Nowa zabudowa powinna uwzględniać sąsiedztwo istniejącej średnicowej linii 
kolejowej usytuowanej w tunelu pod Al. Jerozolimskimi, zabudowa nie może 
powodować pogorszenia funkcjonowania linii kolejowej; należy uwzględnić 
potencjelane negatywne oddziaływanie istniejącej linii kolejowej. 
- Dla terenu nie wyznacza się obszarów obowiązkowych scaleń i podziałów 
nieruchomości; dopuszcza sie podział nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi 
w § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie 
ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów, wg § 15 ust. 1-10. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

- Obsługa komunikacyjna od strony ul. Smolnej 1KDD. 
- Zasady lokalizowania parkingów – wg § 14 ust. 1.  
- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 14 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 
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2) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu b9.2C-MWU: 
Symbol na rysunku planu b9.2C-MWU 
Przeznaczenie terenu Tereny śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowo - usługowej, zgodnie z § 4 ust. 2. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Ustala się zachowanie i ochronę obiektów zabytkowych: kamienica przy Al. 
Jerozolimskich 4 (ul. Smolna 11), kamienica przy Al. Jerozolimskich 6. 
- Nie dopuszcza się przekształceń, rozbudowy i nadbudowy budynków zabytkowych. 
- Wskaźniki zabudowy dla budynków zabytkowych zgodnie ze stanem istniejącym. 
- Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, wymianę i uzupełnienie zabudowy w 
kwartale: 
- Maksymalna wysokość zabudowy – 25 m, przy czym dopuszcza się zachowanie, 
remont, przebudowę istniejących budynków wyższych. 
- Maksymalna intensywność zabudowy – 3,5. 
- Maksymalna powierzchnia zabudowana – 80%. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%. 
- Geometria dachu - wg § 11 ust. 3. 
- Ogrodzenia - wg § 7. 
- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 4. 
- Ustala się lokalizację pierzei zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami § 5 ust. 5. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 6. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg § 6.  
- Dla terenu nie wyznacza się obszarów obowiązkowych scaleń i podziałów 
nieruchomości; dopuszcza sie podział nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi 
w § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie 
ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów, wg § 15 ust. 1-10. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

- Obsługa komunikacyjna od strony ul. Smolnej 1KDD. 
- Zasady lokalizowania parkingów – wg § 14 ust. 1.  
- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 14 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 

§22. Ustalenia dla obszaru C – terenów położonych w sąsiedztwie Traktu Królewskiego pomiędzy ul. 
Książęcą i Al. Jerozolimskimi: 

1. Ustalenia dla obszaru c1 - ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu Centrum Bankowo - 
Finansowego c1.1U-A/B: 

Symbol na rysunku planu c1.1U-A/B 
Przeznaczenie terenu Tereny usług administracji i biur, zgodnie z § 4 ust. 4. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków budynek dawnego gmachu KC 
PZPR, tzw. Dom Partii wraz z otoczeniem przy ul. Nowy Świat 6/12, decyzja nr A-896 
z dnia 16 listopada 2009r.; wszelkie zamierzenia budowlane z nim związane wymagają 
zgody właściwego konserwatora zabytków.  
- Nie dopuszcza się przekształceń i nadbudowy budynku zabytkowego. 
- Ustala się zachowanie istniejących stopni, tarasów, basenu, kandelabrów i innych 
detali architektonicznych.  
- Ustala się zachowanie publicznie dostępnego dziedzińca wewnętrznego. 
- Wskaźniki zabudowy dla budynków zabytkowych zgodnie ze stanem istniejącym. 
- Ustala się zachowanie pomnika de Gaulle’a. 
- Ustala się zachowanie lub realizację przejścia pomiędzy ul. Nowy Świat a ulicą 6KDD-
Pj.  
- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 4. 
- Ustala się lokalizację pierzei zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami § 5 ust. 5. 

Szczególne warunki - Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
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zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 6. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg § 6.  
- Dla terenu nie wyznacza się obszarów obowiązkowych scaleń i podziałów 
nieruchomości; dopuszcza sie podział nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi 
w § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie 
ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów, wg § 15 ust. 1-10. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

- Obsługa komunikacyjna od strony ul. Nowy Świat lub alei pieszo-jezdnej 6KDD-PJ; 
dopuszcza się zachowanie dojazdu od strony Al. Jerozolimskich 1KDZ. 
- Zasady lokalizowania parkingów – wg § 14 ust. 1.  
- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 14 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 

2. Ustalenia dla obszaru c2:  
1) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu Giełdy Papierów Wartościowych c2.1U-A/B: 

Symbol na rysunku planu c2.1U-A/B 
Przeznaczenie terenu Tereny usług administracji i biur, zgodnie z § 4 ust. 4. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Maksymalna wysokość zabudowy – 25 m. 
- Maksymalna intensywność zabudowy – 6,0. 
- Maksymalna powierzchnia zabudowana – 90%. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%. 
- Geometria dachu - wg § 11 ust. 3. 
- Ogrodzenia - wg § 7. 
- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 4. 
- Ustala się lokalizację pierzei zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami § 5 ust. 5. 
- Ustala się zachowanie pasażu pieszego pomiędzy ul. Książęcą i ulicą 9KDD-PJ. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 6. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg § 6.  
- Dla terenu nie wyznacza się obszarów obowiązkowych scaleń i podziałów 
nieruchomości; dopuszcza sie podział nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi 
w § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie 
ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów, wg § 15 ust. 1-10. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

- Obsługa komunikacyjna od strony ul. Książęcej 3KDZ lub alei pieszo-jezdnej 6KDD-
PJ. 
- Zasady lokalizowania parkingów – wg § 14 ust. 1.  
- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 14 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 
2) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu c2.2C-MWU:  

Symbol na rysunku planu c2.2C-MWU 
Przeznaczenie terenu Tereny śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowo - usługowej, zgodnie z § 4 ust. 2. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Podlega ochronie wpisana do rejestru zabytków kamienica Wiktora Bychowskiego 
przy ul. Książęcej 6, decyzja nr A-711 z dnia 9 czerwca 2006r.; wszelkie zamierzenia 
budowlane z nim związane wymagają zgody właściwego konserwatora zabytków. 
- Podlega ochronie wpisana do rejestru zabytków kamienica Henryka Natansona przy 
ul. Nowy Świat 2, decyzja nr A-711 z dnia 9 czerwca 2006r.; wszelkie zamierzenia 
budowlane z nim związane wymagają zgody właściwego konserwatora zabytków. 
- Ustala się zachowanie i ochronę zabytkowego budynku: kamienica przy ul. Nowy 
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Świat 4. 
- Nie dopuszcza się nadbudowy budynków zabytkowych. 
- Dopuszcza się przykrycie szklanym dachem dziedzińców wewnętrznych. 
- Wskaźniki zabudowy dla budynków zabytkowych zgodnie ze stanem istniejącym. 
- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 4. 
- Ustala się lokalizację pierzei zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami § 5 ust. 5. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 6. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg § 6.  
- Dla terenu nie wyznacza się obszarów obowiązkowych scaleń i podziałów 
nieruchomości; dopuszcza sie podział nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi 
w § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie 
ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów, wg § 15 ust. 1-10. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

- Obsługa komunikacyjna od strony ul. Książęcej 3KDZ lub ul. Nowy Świat. 
- Zasady lokalizowania parkingów – wg § 14 ust. 1.  
- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 14 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 
3) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu c2.3U-A/B: 

Symbol na rysunku planu c2.3U-A/B 
Przeznaczenie terenu Tereny usług administracji i biur, zgodnie z § 4 ust. 4. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Ustala się dobudowę do ślepej ściany kamienicy Nowy Świat 4. 
- Maksymalna wysokość zabudowy – 25 m. 
- Maksymalna intensywność zabudowy – 6,0. 
- Maksymalna powierzchnia zabudowana – 90%. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0% 
- Geometria dachu - wg § 11 ust. 3. 
- Ogrodzenia - wg § 7. 
- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 4. 
- Ustala się lokalizację pierzei zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami § 5 ust. 5. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 6. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg § 6.  
- Dla terenu nie wyznacza się obszarów obowiązkowych scaleń i podziałów 
nieruchomości; dopuszcza sie podział nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi 
w § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie 
ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów, wg § 15 ust. 1-10. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

- Obsługa komunikacyjna od strony ul. Nowy Świat lub alei pieszo-jezdnej 6KDD-PJ. 
- Zasady lokalizowania parkingów – wg § 14 ust. 1.  
- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 14 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 

§23. Ustalenia dla obszaru D – terenów klasztoru Szarytek (Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. 
Wincentego á Paolo), Parku im. Karola Beyera i dworca PKP Warszawa - Powiśle: 

1. Ustalenia dla obszaru d1:  
1) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu d1.1U-Ks: 

Symbol na rysunku planu d1.1U-Ks 
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Przeznaczenie terenu Tereny obiektów sakralnych, zgodnie z § 4 ust. 5. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków zespół kościoła i klasztoru Sióstr 
Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przy ul. Tamka 35 wraz z zabudowaniami: 
spichlerzem, dom kapelana (plebania), domem ogrodnika (budynek gospodarczy) i 
budynkami gospodarczymi, decyzja nr 580 z dnia 1 lipca 1965r.; wszelkie zamierzenia 
budowlane z nim związane wymagają zgody właściwego konserwatora zabytków. 
- Nie dopuszcza się nadbudowy budynków zabytkowych. 
- Wskaźniki zabudowy dla budynków zabytkowych zgodnie ze stanem istniejącym. 
- Dopuszcza się uzupełnienia zabudowy dostosowanej do zabytkowego układu 
klasztornego oraz wymianę przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę istniejącej 
zabudowy nie zabytkowej. 
- Maksymalna wysokość zabudowy – 12 m. 
- Maksymalna intensywność zabudowy – 0,3. 
- Maksymalna powierzchnia zabudowana – 15%. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 70%. 
- Ustala się zastosowanie dachów spadzistych nawiązujących do sąsiadującej 
zabudowy zabytkowej. 
- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 4. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 6. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg § 6. 
- Dla terenu nie wyznacza się obszarów scaleń i podziałów nieruchomości; zakazuje się 
podziału nieruchomości – zespołu klasztornego. 
- Wyznacza się zasięg obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, na którym 
obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, wg § 18. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie 
ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów, wg § 15 ust. 1-10. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

- Obsługa komunikacyjna od strony terenu d1.4KDw lub terenu d1.5KDw. 
- Zasady lokalizowania parkingów – wg § 14 ust. 1.  
- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 14 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 
2) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu d1.2U-Ks: 

Symbol na rysunku planu d1.2U-Ks 
Przeznaczenie terenu Tereny obiektów sakralnych, zgodnie z § 4 ust. 5. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków zespół kościoła i klasztoru Sióstr 
Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przy ul. Tamka 35 wraz z zabudowaniami: 
spichlerzem, dom kapelana (plebania), domem ogrodnika (budynek gospodarczy) i 
budynkami gospodarczymi, decyzja nr 580 z dnia 1 lipca 1965r.; wszelkie zamierzenia 
budowlane z nim związane wymagają zgody właściwego konserwatora zabytków. 
- Nie dopuszcza się nadbudowy budynków zabytkowych. 
- Wskaźniki zabudowy dla budynków zabytkowych zgodnie ze stanem istniejącym. 
- Dopuszcza się uzupełnienia zabudowy dostosowanej do zabytkowego układu 
klasztornego oraz wymianę przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę istniejącej 
zabudowy nie zabytkowej. 
- Maksymalna wysokość zabudowy – 8 m. 
- Maksymalna intensywność zabudowy – 1,5. 
- Maksymalna powierzchnia zabudowana – 80%. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%. 
- Ustala się zastosowanie dachów spadzistych nawiązujących do sąsiadującej 
zabudowy zabytkowej. 
- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 4. 
- Ustala się lokalizację pierzei zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami § 5 ust. 5. 
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Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 6. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg § 6. 
- Dla terenu nie wyznacza się obszarów scaleń i podziałów nieruchomości; zakazuje się 
podziału nieruchomości – zespołu klasztornego. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie 
ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów, wg § 15 ust. 1-10. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

- Obsługa komunikacyjna od strony terenu d1.4KDw. 
- Zasady lokalizowania parkingów – wg § 14 ust. 1.  
- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 14 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 
3) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu d1.3U-Ks: 

Symbol na rysunku planu d1.3U-Ks 
Przeznaczenie terenu Tereny obiektów sakralnych, zgodnie z § 4 ust. 5. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków zespół kościoła i klasztoru Sióstr 
Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przy ul. Tamka 35 wraz z zabudowaniami: 
spichlerzem, dom kapelana (plebania), domem ogrodnika (budynek gospodarczy) i 
budynkami gospodarczymi, decyzja nr 580 z dnia 1 lipca 1965r.; wszelkie zamierzenia 
budowlane z nim związane wymagają zgody właściwego konserwatora zabytków. 
- Nie dopuszcza się nadbudowy budynków zabytkowych. 
- Wskaźniki zabudowy dla budynków zabytkowych zgodnie ze stanem istniejącym. 
- Dopuszcza się uzupełnienia zabudowy dostosowanej do zabytkowego układu 
klasztornego oraz wymianę przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę istniejącej 
zabudowy nie zabytkowej. 
- Maksymalna wysokość zabudowy – 12 m. 
- Maksymalna intensywność zabudowy – 2,0. 
- Maksymalna powierzchnia zabudowana – 60%. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20%. 
- Ustala się zastosowanie dachów spadzistych nawiązujących do sąsiadującej 
zabudowy zabytkowej. 
- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 4. 
- Ustala się lokalizację pierzei zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami § 5 ust. 5. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 6. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg § 6. 
- Dla terenu nie wyznacza się obszarów scaleń i podziałów nieruchomości; zakazuje się 
podziału nieruchomości – zespołu klasztornego. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie 
ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów, wg § 15 ust. 1-10. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

- Obsługa komunikacyjna od strony terenu d1.4KDw lub terenu d1.5KDw. 
- Zasady lokalizowania parkingów – wg § 14 ust. 1.  
- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 14 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 
4) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu d1.4KDw: 

Symbol na rysunku planu d1.4KDw 
Przeznaczenie terenu Tereny dróg wewnętrznych, zgodnie z § 4 ust. 21. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 

- Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków zespół kościoła i klasztoru Sióstr 
Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przy ul. Tamka 35 wraz z zabudowaniami: 



MPZP W REJONIE ULICY FOKSAL – PROJEKT PLANU - 12/2013                ·       STRONA   69 (97) 
 

terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

spichlerzem, dom kapelana (plebania), domem ogrodnika (budynek gospodarczy) i 
budynkami gospodarczymi, decyzja nr 580 z dnia 1 lipca 1965r.; wszelkie zamierzenia 
budowlane z nim związane wymagają zgody właściwego konserwatora zabytków. 
- Ustala się zachowanie dziedzińca przed budynkiem Klasztoru wraz z dojściami od 
strony ul. Tamki i ul. Szczyglej; dopuszcza się publiczne udostępnianie dziedzińca. 
- Rozmiary w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 0%. 
- Ustala się zachowanie istniejącego zabytkowego ogrodzenia zewnętrznego zespołu 
klasztornego wraz z bramami od strony ul. Tamki i ul. Szczyglej. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Ustala się zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 5. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg § 6. 
- Dla terenu nie wyznacza się obszarów scaleń i podziałów nieruchomości; zakazuje się 
podziału nieruchomości – zespołu klasztornego. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia i usuwania odpadów - wg § 15 
ust. 1, 4, 6, 10. Dopuszcza się budowę, przebudowę, wymianę sieci uzbrojenia 
podziemnego. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

Dojście i dojazd od strony ul. Tamki 14KDD-PJ oraz dojście od strony alejki na 
przedłużeniu ul. Szczyglej. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 
5) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu d1.5KDw: 

Symbol na rysunku planu d1.5KDw 
Przeznaczenie terenu Tereny dróg wewnętrznych, zgodnie z § 4 ust. 21. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków zespół kościoła i klasztoru Sióstr 
Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przy ul. Tamka 35 wraz z zabudowaniami: 
spichlerzem, dom kapelana (plebania), domem ogrodnika (budynek gospodarczy) i 
budynkami gospodarczymi, decyzja nr 580 z dnia 1 lipca 1965r.; wszelkie zamierzenia 
budowlane z nim związane wymagają zgody właściwego konserwatora zabytków. 
- Dopuszcza się ukształtowanie na terenie Klasztoru Szarytek pieszego przejścia lub 
uliczki łączącej plac przed budynkiem Klasztoru z ul. Kruczkowskiego.  
- Szerokość w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 0%. 
- Ustala się zachowanie istniejącego zabytkowego ogrodzenia zewnętrznego zespołu 
klasztornego; przy czym dopuszcza się budowę bramy od strony ul. Kruczkowskiego 
lub od strony ul. Tamki (placyku na rogu ulic Tamka i Kruczkowskiego). 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Ustala się zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 5. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg § 6. 
- Dla terenu nie wyznacza się obszarów scaleń i podziałów nieruchomości; zakazuje się 
podziału nieruchomości – zespołu klasztornego. 
- Wyznacza się zasięg obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, na którym 
obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, wg § 18. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia i usuwania odpadów - wg § 15 
ust. 1, 4, 6, 10. Dopuszcza się budowę, przebudowę, wymianę sieci uzbrojenia 
podziemnego. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

Dojście i dojazd od strony ul. Kuczkowskiego oraz terenów d1.4KDw. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

- Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 
16. 
- Dopuszcza się zachowanie istniejących zabudowań do czasu realizacji przejścia. 

 

2. Ustalenia dla obszaru d2:  
1) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu Parku im. Karola Beyera d2.1ZP: 

Symbol na rysunku planu d2.1ZP 
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Przeznaczenie terenu Tereny zieleni urządzonej, zgodnie z § 4 ust. 12. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Ustala się zachowanie, ochronę i urządzenie terenów publicznego Parku im. Karola 
Beyera. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 70%. 
- Ustala się likwidację istniejącej zabudowy gospodarczej niezwiązanej z funkcją parku.  
- Ustala się zachowanie i ukształtowanie powiązań pieszych i rowerowych z Aleją Na 
Skarpie, ul. Kruczkowskiego oraz terenem pod wiaduktem Al. Jerozolimskich i Al. 3 
Maja.  
- Dopuszcza się ukształtowanie powiązania z terenami rekreacyjnymi Klasztoru 
Szarytek. 
- Ustala się budowę przejść podziemnych pod linią kolejową łączących Park im. Karola 
Beyera z Al. 3-go Maja 7KDD-PJ oraz placem 4KD-PM.  
- Zakazuje się sytuowania zabudowy, za wyjątkiem obiektów małej architektury i mebli 
ulicznych.  
- Ustala się realizację układu alejek i przestrzeni parkowych zgodnie z projektem planu, 
przy czym dopuszcza się zachowanie istniejącego układu alei parkowych.  
- Ustala się zapewnienie dojazdu do terenów d2.3U-Z oraz D2.4C-U poprzez teren 
d2.1ZP (budowa na terenie Parku im. Karola Beyera alei umożliwiających dojazdy do 
nieruchomości lub zachowanie istniejących dojazdów). 
- Ustala się zachowanie istniejących wartościowych drzew i krzewów oraz dopuszcza 
się nasadzenia nowych drzew i krzewów. 
- Dopuszcza się zagospodarowanie i uporządkowanie terenu poprzez wydzielenie 
wewnętrznych placyków, placów zabaw, placów sportowych oraz wprowadzenie 
elementów małej architektury i umeblowania, takich jak: murki, ławki oraz latarnie.  
- Ustala się remont lub wymianę posadzek na istniejących alejkach przewidzianych do 
zachowania. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 4 
- Zakazuje się umieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych i szyldów. 
- Wyznacza się zasięg obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, na którym 
obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, wg § 18. 
- Obszar parku w swoich granicach zalicza się do terenów rekreacyjno - 
wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych, wg § 19. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia i usuwania odpadów - wg § 15 
ust. 1, 4, 6, 10. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 
2) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu d2.2U-Bos: 

Symbol na rysunku planu d2.2U-Bos 
Przeznaczenie terenu Tereny biur organizacji społecznych, zgodnie z § 4 ust. 11. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków pawilon szpitala Czerwonego 
Krzyża przy ul. Smolnej 6, decyzja nr 1330 z dnia 28 marca 1988r.; wszelkie 
zamierzenia budowlane z nią związane wymagają zgody właściwego konserwatora 
zabytków. 
- Nie dopuszcza się przekształceń, rozbudowy i nadbudowy budynku zabytkowego. 
- Wskaźniki zabudowy dla budynku zabytkowego zgodnie ze stanem istniejącym. 
- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 4. 
- Ustala się lokalizację pierzei zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami § 5 ust. 5. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 6. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg § 6.  
- Dla terenu nie wyznacza się obszarów obowiązkowych scaleń i podziałów 
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nieruchomości; dopuszcza sie podział nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi 
w § 12. 
- Wyznacza się zasięg obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, na którym 
obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, wg § 18. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie 
ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów, wg § 15 ust. 1-10. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

- Obsługa komunikacyjna od strony alei pieszo - jezdnej 15KDD-PJ. 
- Zasady lokalizowania parkingów – wg § 14 ust. 1.  
- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 14 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 
3) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu d2.3U-Z: 

Symbol na rysunku planu d2.3U-Z 
Przeznaczenie terenu Tereny usług zdrowia, zgodnie z § 4 ust. 13. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy na funkcje usługowe dostępne z terenu 
Parku im. Karola Beyera lub wymianę zabudowy. 
- Maksymalna wysokość zabudowy – 8 m, nie więcej niż 2 kondygnacje. 
- Maksymalna intensywność zabudowy – 0,6. 
- Maksymalna powierzchnia zabudowana – 30%. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40%. 
- Geometria dachu - wg § 11 ust. 3. 
- Ogrodzenia - wg § 7. 
- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 4. 
- Ustala się lokalizację pierzei zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami § 5 ust. 5. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 6. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg § 6.  
- Dla terenu nie wyznacza się obszarów obowiązkowych scaleń i podziałów 
nieruchomości; dopuszcza sie podział nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi 
w § 12. 
- Wyznacza się zasięg obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, na którym 
obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, wg § 18. 
- Obszar parku w swoich granicach zalicza się do terenów rekreacyjno - 
wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych, wg § 19. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie 
ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów, wg § 15 ust. 1-10. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

- Obsługa komunikacyjna od strony ul. Kruczkowskiego poprzez teren d2.1ZP (budowa 
na terenie Parku im. Karola Beyera alei umożliwiającej dojazd do nieruchomości lub 
zachowanie istniejącego dojazdu). 
- Zasady lokalizowania parkingów – wg § 14 ust. 1.  
- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 14 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 
4) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu d2.4C-U: 

Symbol na rysunku planu d2.4C-U 
Przeznaczenie terenu Tereny śródmiejskiej zabudowy usługowej, zgodnie z § 4 ust. 3. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Dopuszcza się zachowanie istniejących zabudowy usługowej dostępnej z terenu 
Parku im. Karola Beyera. 
- Maksymalna wysokość zabudowy – 11 m. 
- Maksymalna intensywność zabudowy – 0,8. 
- Maksymalna powierzchnia zabudowana – 40%. 
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- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30%. 
- Geometria dachu - wg § 11 ust. 3. 
- Ogrodzenia - wg § 7. 
- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 4. 
- Ustala się lokalizację pierzei zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami § 5 ust. 5. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 6. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg § 6.  
- Dla terenu nie wyznacza się obszarów obowiązkowych scaleń i podziałów 
nieruchomości; dopuszcza sie podział nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi 
w § 12. 
- Wyznacza się zasięg obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, na którym 
obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, wg § 18. 
- Teren w swoich granicach zalicza się do terenów rekreacyjno - wypoczynkowych oraz 
terenów służących organizacji imprez masowych, wg § 19. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie 
ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów, wg § 15 ust. 1-10. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

- Obsługa komunikacyjna od strony alei pieszo - jezdnej 15KDD-PJ poprzez teren 
d2.1ZP (budowa na terenie Parku im. Karola Beyera alei umożliwiającej dojazd do 
nieruchomości) lub od strony ul. Kruczkowskiego poprzez teren d2.1ZP (budowa na 
terenie Parku im. Karola Beyera alei umożliwiającej dojazd do nieruchomości lub 
zachowanie istniejącego dojazdu).  
- Zasady lokalizowania parkingów – wg § 14 ust. 1.  
- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 14 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 
Dopuszcza się zachowanie tymczasowego dojazdu od strony ul. Kruczkowskiego 
wzdłuż nasypu linii kolejowej. 

 

3. Ustalenia dla obszaru d3 - ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu d3.1KKd: 
Symbol na rysunku planu d3.1KKd 
Przeznaczenie terenu Tereny dworców kolejowych, zgodnie z § 4 ust. 14. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Ustala się zachowanie i ochronę zabytkowego przystanku kolejowego Warszawa-
Powiśle, w tym wiat, pawilonów i zejść na perony. 
- Nie dopuszcza się przekształceń istniejących obiektów zabytkowych, za wyjątkiem 
realizacji przejść podziemnych oraz urządzeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 
- Wskaźniki zabudowy dla budynków i obiektów zabytkowych zgodnie ze stanem 
istniejącym. 
- Ustala się realizację przejścia – pasażu podziemnego, pod przystankiem kolejowym i 
linią kolejową, łączącego tereny Parku im. Karola Beyera z Parkiem im. Marszałka 
Edwarda Rydza Śmigłego. Dopuszcza się realizację wyjść (z windami) z przejścia 
podziemnego na perony przystanku Warszawa Powiśle.  
- Ustala się rozbudowę istniejącego przejścia podziemnego po wschodniej stronie 
peronów i połączenie go z terenem Parku im. Karola Beyera. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 6. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg § 6.  
- Dla terenu nie wyznacza się obszarów obowiązkowych scaleń i podziałów 
nieruchomości; dopuszcza sie podział nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi 
w § 12. 
- Wyznacza się zasięg obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, na którym 
obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, wg § 18. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie 
ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów, wg § 15 ust. 1-10. 
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Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

- Obsługa komunikacyjna od strony placu 2KD-PM lub 4KD-PM. Dojście również od 
strony Al. 3-go Maja 7KDD-PJ oraz od strony Parku im. Karola Beyera poprzez 
projektowane przejście – pasaż podziemny pod linią kolejową. 
- Zasady lokalizowania parkingów – wg § 14 ust. 1.  
- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 14 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 

§24. Ustalenia dla obszaru E – terenów położonych pomiędzy przystankiem Warszawa - Powiśle wiaduktem 
Al. Jerozolimskich im. Ks. Józefa Poniatowskiego i Parku im. Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego: 

1. Ustalenia dla obszaru e1 - ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu dawnego Parku „Na 
Książęcem” (obecnie część Parku im. Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego) e1.1ZP: 

Symbol na rysunku planu e1.1ZP 
Przeznaczenie terenu Tereny zieleni urządzonej, zgodnie z § 4 ust. 12. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Ustala się zachowanie, ochronę i urządzenie parku publicznego. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 70%. 
- Ustala się ukształtowanie powiązań z ul. Smolną (w kierunku Alei Na Skarpie), Al. 3 
Maja i ul. Książęcą.  
- Ustala się zachowanie i ukształtowanie ekspozycji zespołu Muzeum Narodowego od 
strony Skarpy Warszawskiej. 
- Ustala się zachowanie i ekspozycję pomnika Elizy Orzeszkowej przy alei parkowej - 
ul. Smolnej. 
- Zakazuje się sytuowania zabudowy, za wyjątkiem małej architektury i mebli ulicznych.  
- Ustala się realizację układu alejek i przestrzeni parkowych zgodnie z projektem planu, 
przy czym dopuszcza się zachowanie istniejącego układu alei parkowych.  
- Ustala się zachowanie istniejących wartościowych drzew i krzewów oraz dopuszcza 
się nasadzenia nowych drzew i krzewów. 
- Dopuszcza się zagospodarowanie i uporządkowanie terenu poprzez wydzielenie 
wewnętrznych placyków, placów zabaw, placów sportowych oraz wprowadzenie 
elementów małej architektury i umeblowania, takich jak: murki, ławki oraz latarnie.  
- Ustala się remont lub wymianę posadzek na istniejących alejkach przewidzianych do 
zachowania. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 4 
- Zakazuje się umieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych i szyldów. 
- Wyznacza się zasięg obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, na którym 
obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, wg § 18. 
- Obszar parku w swoich granicach zalicza się do terenów rekreacyjno - 
wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych, wg § 19. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia i usuwania odpadów - wg § 15 
ust. 1, 4, 6, 10. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 

2. Ustalenia dla obszaru e2:  
1) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu e2.1ZP: 

Symbol na rysunku planu e2.1ZP 
Przeznaczenie terenu Tereny zieleni urządzonej, zgodnie z § 4 ust. 12. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 

- Ustala się zachowanie i urządzenie terenu zieleni na skarpie nasypu kolejowego. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 70%. 
- Zakazuje się sytuowania zabudowy; przy czym dopuszcza się sytuowanie obiektów 
małej architektury i mebli ulicznych, jeżeli nie będzie to naruszało skarpy linii kolejowej.  
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ładu przestrzennego - Ustala się realizację układu alejek i przestrzeni parkowych zgodnie z projektem planu, 
przy czym dopuszcza się zachowanie istniejącego układu alei parkowych.  
- Ustala się realizację przejścia – pasażu podziemnego, pod przystankiem kolejowym i 
linią kolejową, łączącego tereny Parku im. Karola Beyera z Parkiem im. Marszałka 
Edwarda Rydza Śmigłego.  
- Ustala się zachowanie istniejących wartościowych drzew i krzewów oraz dopuszcza 
się nasadzenia nowych drzew i krzewów. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 4 
- Zakazuje się umieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych i szyldów. 
- Wyznacza się zasięg obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, na którym 
obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, wg § 18. 
- Obszar parku w swoich granicach zalicza się do terenów rekreacyjno - 
wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych, wg § 19. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia i usuwania odpadów - wg § 15 
ust. 1, 4, 6, 10. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 

Rozdział 18 

Ustalenia szczegółowe dla dróg publicznych 

§25. 1. Ustala się realizację Alei na Skarpie, na odcinku pomiędzy kładką nad ul. Tamką i kładką nad ul. Książęcą, 
obejmującej tereny publiczne: A-1.KDD-Pr(ZP) (Skwer im. Bohdana Wodiczki), A-2.KD-PM/ZP, A-3.KDD-Pr/ZP, A-
4.KD-PM/ZP, A-5.KDD-Pr/ZP, A-6.KD-PM/ZP (Plac przed Muzeum Narodowym), A-7.KDD-Pr(ZP) i A-8.KDD-
Pr(ZP) (kładka nad ul. Książęcą) oraz teren placu miejskiego 2KD-MP z przejściem pieszym w poziomie terenu 
przez Al. Jerozolimskie. 

2. Wprowadza się następujące ustalenia szczegółowe dla terenów Alei Na Skarpie: 
1) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A-1.KDD-Pr(ZP) – odcinek Alei na Skarpie na 

terenie Skweru im. Bohdana Wodiczki: 
Symbol na rysunku planu A-1.KDD-Pr(ZP) 
Przeznaczenie terenu - Tereny ulic (dróg publicznych) - alei pieszo-rowerowych z zielenią, zgodnie z § 4 ust. 

20.  
- Teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – droga publiczna. 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Ustala się wydzielenie i urządzenie głównej alei przy Skwerze im. Bohdana Wodiczki, 
pomiędzy kładką nad ul. Tamką na terenem skweru – dolinki na śladzie dawnej ul. 
Szczyglej, jako przestrzeni wchodzącej w skład Alei na Skarpie 
- Ustala się zachowanie dojścia do istniejącej kładki nad ul. Tamką. 
- Szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20%. 
- Ustala się zagospodarowanie alei pieszej w sposób uniemożliwiający wjazd (nie 
dotyczy to dojazdu dla służb publicznych i rowerzystów), nie dopuszcza się wydzielania 
jezdni. 
- Ustala się zagospodarowanie alei pieszej w formie wspólnej przestrzeni dla ruchu 
pieszego i rowerowego. 
- Zakazuje się sytuowania ogrodzeń wewnętrznych; przy czym nie uważa się za 
ogrodzenia elementów małej architektury i mebli ulicznych takich jak: pachołki, słupki, 
pojemniki z zielenią oraz wygrodzenia sezonowych ogródków kawiarnianych. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 5. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg § 6. 
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- Zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10. 
Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie ścieków, oświetlenia i usuwania 
odpadów – wg § 15 ust. 1, 3, 4, 6, 10. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 
2) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A-2.KD-PM(ZP) – zielona dolina (skwer) na 
śladzie dawnej ulicy Szczyglej: 

Symbol na rysunku planu A-2.KD-PM(ZP) 
Przeznaczenie terenu - Tereny ulic (dróg publicznych) - placów miejskich z zielenią, zgodnie z § 4 ust. 17.  

- Teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – droga publiczna. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Ustala się zachowanie i urządzenie terenu zieleni – dolinki na śladzie dawnej ulicy 
Szczyglej, jako przestrzeni wchodzącej w skład Alei na Skarpie. 
- Dopuszcza się urządzenie przestrzeni dla potrzeb koncernów, imprez, wystaw, festynów 
itp.  
- Ustala się zachowanie i ukształtowanie powiązań z ul. Szczyglą oraz z wewnętrzną aleją i 
dziedzińcem Klasztoru Szarytek. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60%.  
- Zakazuje się sytuowania ogrodzeń wewnętrznych; przy czym nie uważa się za 
ogrodzenia elementów małej architektury i mebli ulicznych takich, jak: pachołki, słupki, 
pojemniki z zielenią oraz wygrodzenia sezonowych ogródków kawiarnianych. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 5. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg § 6. 
- Zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 15 
ust. 1, 3, 4, 6, 10. Dopuszcza się budowę, przebudowę, wymianę sieci uzbrojenia 
podziemnego. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

- Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 
16. 

 
3) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A-3.KDD-Pr(ZP) – odcinek Alei na Skarpie 

pomiędzy ul. Szczyglą i Pałacem Zamoyskich: 
Symbol na rysunku planu A-3.KDD-Pr(ZP) 
Przeznaczenie terenu - Tereny ulic (dróg publicznych) - alei pieszo-rowerowych z zielenią, zgodnie z § 4 ust. 

20.  
- Teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – droga publiczna. 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Ustala się zachowanie, wydzielenie i urządzenie(budowę) głównej alejki wzdłuż 
korony Skarpy Warszawskie pomiędzy Pałacem Zamoyskich na terenem skweru – 
dolinki na śladzie dawnej ul. Szczyglej, jako przestrzeni wchodzącej w skład Alei na 
Skarpie. 
- Szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20%. 
- Ustala się zagospodarowanie alei pieszej w sposób uniemożliwiający wjazd (nie 
dotyczy to dojazdu dla służb publicznych i rowerzystów), nie dopuszcza się wydzielania 
jezdni. 
- Ustala się zagospodarowanie alei pieszej w formie wspólnej przestrzeni dla ruchu 
pieszego i rowerowego. 
- Zakazuje się sytuowania ogrodzeń wewnętrznych; przy czym nie uważa się za 
ogrodzenia elementów małej architektury i mebli ulicznych takich jak: pachołki, słupki, 
pojemniki z zielenią oraz wygrodzenia sezonowych ogródków kawiarnianych. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
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terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 5. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg § 6. 
- Zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie ścieków, oświetlenia i usuwania 
odpadów – wg § 15 ust. 1, 3, 4, 6, 10. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 
4) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A-4.KD-PM(ZP) – placyk i taras widokowy 

przed Pałacem Zamoyskich: 
Symbol na rysunku planu A-4.KD-PM(ZP) 
Przeznaczenie terenu - Tereny ulic (dróg publicznych) - placów miejskich z zielenią, zgodnie z § 4 ust. 17.  

- Teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – droga publiczna. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Ustala się urządzenie (budowę) publicznego placu po wschodniej stronie Pałacu 
Zamoyskich – pomiędzy gmachem pałacu i parkiem a Skarpą Warszawską, jako 
przestrzeni wchodzącej w skład Alei na Skarpie. 
- Dopuszcza się realizację wejścia na teren parku przy Pałacu Zamoyskich.  
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40%. 
- Zakazuje się sytuowania ogrodzeń wewnętrznych; przy czym nie uważa się za 
ogrodzenia elementów małej architektury i mebli ulicznych takich, jak: pachołki, słupki, 
pojemniki z zielenią oraz wygrodzenia sezonowych ogródków kawiarnianych. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 5. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg § 6. 
- Zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 15 
ust. 1, 3, 4, 6, 10. Dopuszcza się budowę, przebudowę, wymianę sieci uzbrojenia 
podziemnego. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

- Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 
16. 

 
5) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A-5.KDD-Pr(ZP) – odcinek Alei na Skarpie 

pomiędzy Pałacem Zamoyskich i ul. Smolną: 
Symbol na rysunku planu A-5.KDD-Pr(ZP) 
Przeznaczenie terenu - Tereny ulic (dróg publicznych) - alei pieszo-rowerowych z zielenią, zgodnie z § 4 ust. 

20.  
- Teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – droga publiczna. 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Ustala się zachowanie, wydzielenie lub urządzenie (budowę) głównej alejki wzdłuż 
korony Skarpy Warszawskie pomiędzy placem przy Przystanku Warszawa Powiśle (Al. 
Jerozolimskie) na Pałacem Zamoyskich, jako przestrzeni wchodzącej w skład Alei na 
Skarpie. 
- Ustala się zachowanie lub ukształtowanie powiązania z ul. Smolną, aleją parkową 
przy Pałacu Zamoyskich oraz z terenami Parku im. Karola Beyera na podskarpiu. 
- Szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10%. 
- Ustala się zagospodarowanie alei pieszej w sposób uniemożliwiający wjazd (nie 
dotyczy to dojazdu dla służb publicznych i rowerzystów), nie dopuszcza się wydzielania 
jezdni. 
- Ustala się zagospodarowanie alei pieszej w formie wspólnej przestrzeni dla ruchu 
pieszego i rowerowego. 
- Zakazuje się sytuowania ogrodzeń wewnętrznych; przy czym nie uważa się za 
ogrodzenia elementów małej architektury i mebli ulicznych takich jak: pachołki, słupki, 
pojemniki z zielenią oraz wygrodzenia sezonowych ogródków kawiarnianych. 
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Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 5. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg § 6. 
- Zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10.  
- Dopuszcza się zapewnienie dojazdu technicznego (dostępu do drogi publicznej - 
droga konieczna) do nieruchomości Smolna 10a (dz. ew. nr 115 z obrębu 5-04-07) od 
strony ul. Smolnej przez al. Na Skarpie. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie ścieków, oświetlenia i usuwania 
odpadów – wg § 15 ust. 1, 3, 4, 6, 10. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 
6) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A-6.KD-PM(ZP) – wschodni plac przed 

Muzeum Narodowym: 
Symbol na rysunku planu A-6.KD-PM(ZP) 
Przeznaczenie terenu - Tereny ulic (dróg publicznych) - placów miejskich z zielenią, zgodnie z § 4 ust. 17.  

- Teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – droga publiczna. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Ustala się urządzenie publicznego placu przy wschodniej elewacji Muzeum 
Narodowego (obecnie wejście do Muzeum Wojska Polskiego) – pomiędzy gmachem 
muzeum i Skarpą Warszawską, jako przestrzeni wchodzącej w skład Alei na Skarpie. 
- Ustala się zachowanie wejścia na teren placu od strony Al. Jerozolimskich oraz 
wyznaczenie dojścia od strony ul. Książęcej.  
- Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków gamach Muzeum Narodowego przy 
Al. Jerozolimskich 3 wraz z terenem, decyzja nr 1379 z dnia 17 listopada 1989r.; 
wszelkie zamierzenia budowlane z nim związane wymagają zgody właściwego 
konserwatora zabytków. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10%. 
- Zakazuje się sytuowania ogrodzeń wewnętrznych; przy czym nie uważa się za 
ogrodzenia elementów małej architektury i mebli ulicznych takich, jak: pachołki, słupki, 
pojemniki z zielenią oraz wygrodzenia sezonowych ogródków kawiarnianych. 
- Dopuszcza się wprowadzenie wind lub schodów ruchomych łączących tereny 
położone na skarpie z podskarpiem. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 5. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg § 6. 
- Zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 15 
ust. 1, 3, 4, 6, 10. Dopuszcza się budowę, przebudowę, wymianę sieci uzbrojenia 
podziemnego. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

- Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 
16. 

 
7) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A-7.KDD-Pr(ZP): 

Symbol na rysunku planu A-7.KDD-Pr(ZP) 
Przeznaczenie terenu - Tereny ulic (dróg publicznych) - alei pieszo-rowerowych z zielenią, zgodnie z § 4 ust. 

20.  
- Teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – droga publiczna. 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Ustala się wydzielenie i urządzenie (budowę) alei wzdłuż terenu dawnego Parku „Na 
Książęcem”, jako przestrzeni wchodzącej w skład Alei na Skarpie – aleja pomiędzy 
wschodnim placem przed Muzeum Narodowym a kładką nad ul. Książęcą. 
- Ustala się powiązanie Alei na Skarpie z Aleją Lorentza oraz powiązania z terenami 
podskarpowymi. 
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- Szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20%. 
- Ustala się zagospodarowanie alei pieszej w sposób uniemożliwiający wjazd (nie 
dotyczy to dojazdu dla służb publicznych i rowerzystów), nie dopuszcza się wydzielania 
jezdni. 
- Ustala się zagospodarowanie alei pieszej w formie wspólnej przestrzeni dla ruchu 
pieszego i rowerowego. 
- Zakazuje się sytuowania ogrodzeń wewnętrznych; przy czym nie uważa się za 
ogrodzenia elementów małej architektury i mebli ulicznych takich jak: pachołki, słupki, 
pojemniki z zielenią oraz wygrodzenia sezonowych ogródków kawiarnianych. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 5. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg § 6. 
- Zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie ścieków, oświetlenia i usuwania 
odpadów – wg § 15 ust. 1, 3, 4, 6, 10. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 
8) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A-8.KDD-Pr(ZP) – kładka nad ul. Książęcą: 

Symbol na rysunku planu A-8.KDD-Pr(ZP) 
Przeznaczenie terenu - Tereny ulic (dróg publicznych) - alei pieszo-rowerowych z zielenią, zgodnie z § 4 ust. 

20. 
- Teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – droga publiczna.  

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Ustala się zachowanie oraz remont, przebudowę lub budowę kładki nad ul. Książęcą, 
jako przestrzeni wchodzącej w skład Alei na Skarpie. 
- Szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%. 
- Ustala się zagospodarowanie alei pieszej w formie wspólnej przestrzeni dla ruchu 
pieszego i rowerowego. 
- Zakazuje się sytuowania ogrodzeń wewnętrznych, za wyjątkiem pachołków, słupków. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 5. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg § 6. 
- Zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie ścieków, oświetlenia i usuwania 
odpadów – wg § 15 ust. 1, 3, 4, 6, 10. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 

§26. 1. Wprowadza się następujące ustalenia szczegółowe dla terenów ulic zbiorczych (KDZ): 
1) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu Al. Jerozolimskich – terenu 1KDZ: 

Symbol na rysunku planu 1KDZ 
Przeznaczenie terenu - Tereny ulic (dróg publicznych), zgodnie z § 4 ust. 15. 

- Teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym – droga publiczna. 
Nazwa ulicy Aleje Jerozolimskie  
Klasa ulicy droga zbiorcza 
Informacja o kategorii droga wojewódzka 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 

- Ustala się przebudowę Al. Jerozolimskich, jako reprezentacyjnej przestrzeni 
miejskiej przed Gmachem Muzeum Narodowego oraz na przecięciu z Traktem 
Królewskim i Al. Na Skarpie, w zakresie przebudowy układu komunikacji kołowej, 
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kształtowania ładu 
przestrzennego 

publicznej, rowerowej i pieszej, urządzenie posadzek i wyposażenia przestrzeni ulicy 
oraz zieleni przyulicznej. 
- Szerokość jezdni – nie więcej niż 2 jezdnie z 2 pasami ruchu; ustalenie nie dotyczy 
ewentualnego pasa dla ruchu tramwajowo-autobusowego oraz pasów dla ruchu 
rowerowego.  
- Szerokość w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu.  
- Ustala się realizację wydzielonych w jezdni pasów dla ruchu rowerowego lub 
ścieżek rowerowych dostosowanych do układu przestrzennego ulicy.  
- Zagospodarowanie terenu powinno uwzględniać komunikację autobusową, zgodnie 
z ustaleniami § 13 ust. 5, komunikację tramwajową zgodnie z ustaleniami § 13 ust. 6 i 
komunikację kolejową (linia średnicowa w tunelu) zgodnie z ustaleniami § 13 ust. 7; 
dopuszcza się wydzielenie wspólnego pasa dla ruchu tramwajowego i autobusowego. 
- Ustala się lokalizację przystanków tramwajowych i autobusowych dostępnych z Alei 
Na Skarpie - placu 2KD-PM, w sąsiedztwie wschodniego wejścia do Muzeum 
Narodowego.  
- Ustala się przebudowę układu komunikacyjnego skrzyżowania Al. Jerozolimskich i 
ul. Nowy Świat (obecnie Rondo de Gaulle’a) z zachowaniem następujących zasad: 
dostosowanie układu komunikacyjnego do istniejącej i projektowanej otaczającej 
zabudowy, ograniczenie przestrzeni przeznaczonej dla ruchu kołowego i 
powiększenie przestrzeni przeznaczonych dla pieszych, uprzywilejowanie ruchu 
pieszego wzdłuż Traktu Królewskiego - ul. Nowy Świat (przejścia dla pieszych w 
poziomie terenu), usprawnienie wjazdu z Al. Jerozolimskich w ul. Smolną, 
ograniczenie wjazdu dla komunikacji indywidualnej z Al. Jerozolimskich w ul. Nowy 
Świat (w kierunku północnym) z zapewnieniem bezpośredniego przejazdu na ciągu 
ul. Nowy Świat dla publicznej komunikacji autobusowej oraz pojazdów 
uprzywilejowanych.  
- Dopuszcza się realizację przejścia dla pieszych na osi północnego wejścia i 
dziedzińca Muzeum Narodowego. 
- Dopuszcza się zachowanie rzeźby przestrzennej – palmy usytuowanej w rejonie 
skrzyżowania Al. Jerozolimskich i ul. Nowy Świat.  
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10%.  
- W zakresie zieleni przyulicznej ustala się zachowanie istniejących szpalerów drzew i 
nasadzenie regularnych podwójnych szpalerów drzew podkreślających wielkomiejski 
charakter Al. Jerozolimskich; przy czym dopuszcza się zmianę koncepcji zieleni 
przyulicznej przy uwzględnieniu możliwości realizacji nasadzeń nad tunelem linii 
średnicowej przebiegającym pod ulicą. 
- Zakazuje się sytuowania ogrodzeń wewnętrznych; przy czym nie uważa się za 
ogrodzenia elementów małej architektury i mebli ulicznych takich, jak: pachołki, 
słupki, pojemniki z zielenią oraz wygrodzenia sezonowych ogródków kawiarnianych. 
- Zasady zagospodarowania odcinka Al. Jerozolimskich na przecięciu z projektowaną 
Aleją Na Skarpie, w tym realizacja przejścia dla pieszych w poziomie terenu, zgodnie 
z ustaleniami dla placu 2KD-PM. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 5. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg § 6. 
- Zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie ścieków, oświetlenia i usuwania 
odpadów – wg § 15 ust. 1, 3, 4, 6, 10. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 
16. 

 
2) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 2KDZ – Alej Jerozolimskich, 

zlokalizowanych na wiadukcie im. Księcia Józefa Poniatowskiego: 
Symbol na rysunku planu 2KDZ 
Przeznaczenie terenu - Tereny ulic (dróg publicznych), zgodnie z § 4 ust. 15. 
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- Teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym – droga publiczna. 
- Przeznaczenie terenów zlokalizowanych pod wiaduktem drogowym zgodnie z 
ustaleniami § 26 ust. 1 pkt 3-5 – wydzielone w przestrzeni ulicy 2KDZ tereny 
oznaczone symbolami 2.1U-K/S, 2.2U-K/S, 2.3KD-PM i 2.4KD-PM. 

Nazwa ulicy Aleje Jerozolimskie (wiadukt im. Księcia Józefa Poniatowskiego) 
Klasa ulicy droga zbiorcza 
Informacja o kategorii droga wojewódzka 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

- Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków most i wiadukt księcia Józefa 
Poniatowskiego, decyzja nr 748, z dnia 1 lipca 1965r.; wszelkie zamierzenia 
budowlane z nim związane wymagają zgody właściwego konserwatora zabytków. 
- Szerokość w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu.  
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%.  
- Szerokość jezdni na wiadukcie – nie więcej niż 2 jezdnie po 2 pasy ruchu; ustalenie 
nie dotyczy pasów dla ruchu rowerowego.  
- Zagospodarowanie terenu na wiadukcie powinno uwzględniać komunikację 
autobusową, zgodnie z ustaleniami § 13 ust. 5 oraz komunikację tramwajową zgodnie 
z ustaleniami § 13 ust. 6; dopuszcza się wydzielenie wspólnego pasa dla ruchu 
tramwajowego i autobusowego. 
- Dopuszcza się realizację na wiadukcie pasów dla ruchu rowerowego lub pasów dla 
ruchu pieszo- rowerowego  
- Zakazuje się sytuowania ogrodzeń wewnętrznych. 
- Ustala się zasady zagospodarowania terenów położonych pod wiaduktem Al. 
Jerozolimskich oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.1U-K/S, 2.2U-K/S, 
2.3KD-PM i 2.4KD-PM zgodnie z ustaleniami § 26 ust. 1 pkt 3-5; zagospodarowanie 
terenów pod wiaduktem nie koliduje z podstawowym komunikacyjnym 
przeznaczeniem ulicy znajdującej się na wiadukcie. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 5 i 7. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg § 6. 
- Zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie ścieków, oświetlenia i usuwania 
odpadów – wg § 15 ust. 1, 3, 4, 6, 10. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania terenu 

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 
16. 

 
3) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania położonych pod wiaduktem im. Księcia Józefa 

Poniatowskiego (w pasie drogowym Alej Jerozolimskich) terenów 2KDZ/2.1U-K/S i 2KDZ/2.2U-K/S: 
Symbol na rysunku planu 2KDZ/2.1U-K/S , 2KDZ/2.2U-K/S 
Przeznaczenie terenu Tereny usług kultury i sportu, zgodnie z § 4 ust. 7; z uwzględnieniem ustaleń dla terenu 

Al. Jerozolimskich 2KDZ zlokalizowanych na wiadukcie im. Księcia Józefa 
Poniatowskiego. 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków most i wiadukt księcia Józefa 
Poniatowskiego, decyzja nr 748, z dnia 1 lipca 1965r.; wszelkie zamierzenia 
budowlane z nim związane wymagają zgody właściwego konserwatora zabytków. 
- Ustalenia dla terenu Al. Jerozolimskich zlokalizowanych na wiadukcie im. Księcia 
Józefa Poniatowskiego zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenu 2KDZ - § 26 
ust. 1 pkt 2.  
- Maksymalna intensywność zabudowy na działce budowlanej – 1,6. 
- Minimalna wysokość zabudowy - dostosowana do wiaduktu Alej Jerozolimskich. 
- Maksymalna wysokość zabudowy - dostosowana do wiaduktu Alej Jerozolimskich. 
- Maksymalna powierzchnia zabudowy na działce budowlanej – 80%. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce budowlanej – 0%. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
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terenu oraz ograniczenia 
w użytkowaniu 

- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 6. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, szyldów, wg § 6.  
- Dla terenu nie wyznacza się obszarów obowiązkowych scaleń i podziałów 
nieruchomości; dopuszcza sie podział nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi 
w § 12. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie 
ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów, wg § 15 ust. 1-10. 

Zasady obsługi terenu - 
komunikacja 

- Obsługa komunikacyjna terenu 2KDZ/2.1U-K/S od strony Al. 3-go Maja 7KDD-PJ lub 
Al. 3-go Maja 8KDD-PJ. 
- Obsługa komunikacyjna terenu 2KDZ/2.2U-K/S od strony Al. 3-go Maja 7KDD-PJ. 
- Zasady lokalizowania parkingów – wg § 14 ust. 1.  
- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg § 14 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 16. 

 
4) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania położonego pod wiaduktem im. Księcia Józefa 

Poniatowskiego (w pasie drogowym Alej Jerozolimskich) terenu 2KDZ/2.3KD-PM: 
Symbol na rysunku planu 2KDZ/2.3KD-PM 
Przeznaczenie terenu - Tereny ulic (dróg publicznych) - placów miejskich, zgodnie z § 4 ust. 16; z 

uwzględnieniem ustaleń dla terenu Al. Jerozolimskich 2KDZ zlokalizowanych na 
wiadukcie im. Księcia Józefa Poniatowskiego. 
- Teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – część drogi publicznej. 

Klasa ulicy droga zbiorcza - plac położony w ciągu ulicy zbiorczej - Al. Jerozolimskich na 
przecięciu a ulicą zbiorczą - ul. Kruczkowskiego. 

Informacja o kategorii droga wojewódzka 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

- Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków most i wiadukt księcia Józefa 
Poniatowskiego, decyzja nr 748, z dnia 1 lipca 1965r.; wszelkie zamierzenia 
budowlane z nim związane wymagają zgody właściwego konserwatora zabytków. 
- Ustalenia dla terenu Al. Jerozolimskich zlokalizowanych na wiadukcie im. Księcia 
Józefa Poniatowskiego zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenu 2KDZ - § 26 
ust. 1 pkt 2.  
- Ustala się urządzenie placu pod wiaduktem im. Księcia Józefa Poniatowskiego (Al. 
Jerozolimskie), jako części przestrzeni urządzonej Al. 3-go Maja. 
- Ustala się realizację wejścia do przejścia – pasażu podziemnego, pod przystankiem 
kolejowym i linią kolejową, łączącego tereny Parku im. Karola Beyera z Parkiem im. 
Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego.   
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%. 
- Zakazuje się sytuowania ogrodzeń wewnętrznych; przy czym nie uważa się za 
ogrodzenia elementów małej architektury i mebli ulicznych takich, jak: pachołki, 
słupki, pojemniki z zielenią oraz wygrodzenia sezonowych ogródków kawiarnianych. 
- Dopuszcza się lokalizację w przestrzeni placu urządzeń i placów sportowych dla 
sportów miejskich.  

Szczególne warunki 
zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 5. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg § 6. 
- Zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 15 
ust. 1, 3, 4, 6, 10. Dopuszcza się budowę, przebudowę, wymianę sieci uzbrojenia 
podziemnego. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

- Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 
16. 

 
5) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania położonego pod wiaduktem im. Księcia Józefa 

Poniatowskiego (w pasie drogowym Alej Jerozolimskich) terenu 2KDZ/2.4KD-PM: 
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Symbol na rysunku planu 2KDZ/2.4KD-PM 
Przeznaczenie terenu - Tereny ulic (dróg publicznych) - placów miejskich, zgodnie z § 4 ust. 16; z 

uwzględnieniem ustaleń dla terenu Al. Jerozolimskich 2KDZ zlokalizowanych na 
wiadukcie im. Księcia Józefa Poniatowskiego. 
- Teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – część drogi publicznej. 

Klasa ulicy droga zbiorcza - plac położony w ciągu ulicy zbiorczej - Al. Jerozolimskich na 
przecięciu a ulicą zbiorczą - ul. Kruczkowskiego. 

Informacja o kategorii droga wojewódzka 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

- Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków most i wiadukt księcia Józefa 
Poniatowskiego, decyzja nr 748, z dnia 1 lipca 1965r.; wszelkie zamierzenia 
budowlane z nim związane wymagają zgody właściwego konserwatora zabytków. 
- Ustalenia dla terenu Al. Jerozolimskich zlokalizowanych na wiadukcie im. Księcia 
Józefa Poniatowskiego zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenu 2KDZ - § 26 
ust. 1 pkt 2.  
- Ustala się urządzenie placu pod wiaduktem im. Księcia Józefa Poniatowskiego (Al. 
Jerozolimskie), jako części przestrzeni urządzonej placów 4KD-PM przed wejściem 
do Przystanku Warszawa Stadion i 5KD-PM przed Al. 3-go Maja i wejściem do parku.  
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%. 
- Zakazuje się sytuowania ogrodzeń wewnętrznych; przy czym nie uważa się za 
ogrodzenia elementów małej architektury i mebli ulicznych takich, jak: pachołki, 
słupki, pojemniki z zielenią oraz wygrodzenia sezonowych ogródków kawiarnianych. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 5. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg § 6. 
- Zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 15 
ust. 1, 3, 4, 6, 10. Dopuszcza się budowę, przebudowę, wymianę sieci uzbrojenia 
podziemnego. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

- Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 
16. 

 
6) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu ul. Książęcej – terenu 3KDZ i 4KDZ: 

Symbol na rysunku planu 3KDZ, 4KDZ 
Przeznaczenie terenu - Tereny ulic (dróg publicznych), zgodnie z § 4 ust. 15. 

- Teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – droga publiczna. 
Nazwa ulicy ul. Książęca 
Klasa ulicy droga zbiorcza 
Informacja o kategorii droga powiatowa 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

- Ustala się zachowanie istniejącej kładki dla pieszych położonej w ciągu Alei na 
Skarpie – oznaczonej na rysunku planu symbolem A-8.KDD-Pr(ZP). 
- Szerokość w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu.  
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%.  
- Zieleń przyuliczna – nie mniej niż 1 szpaler drzew. 
- Ustala się realizację wydzielonych w jezdni pasów dla ruchu rowerowego lub 
ścieżek rowerowych.  
- Szerokość jezdni – nie więcej niż 1 jezdnia z 4 pasami ruchu, dopuszcza się 
realizację 1 jezdni z 2 pasami ruchu; ustalenie nie dotyczy pasów dla ruchu 
rowerowego.  
- Zagospodarowanie terenu powinno uwzględniać komunikację autobusową, zgodnie 
z ustaleniami § 13 ust. 5. 
- Zakazuje się sytuowania ogrodzeń wewnętrznych; przy czym nie uważa się za 
ogrodzenia elementów małej architektury i mebli ulicznych takich jak: pachołki, słupki, 
pojemniki z zielenią oraz wygrodzenia sezonowych ogródków kawiarnianych. 

Szczególne warunki - Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
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zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 5. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg § 6. 
- Zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie ścieków, oświetlenia i usuwania 
odpadów – wg § 15 ust. 1, 3, 4, 6, 10. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 
16. 

 

2. Wprowadza się następujące ustalenia szczegółowe dla terenów ulic lokalnych (KDL) - ustala się 
przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu ul. Nowy Świat – terenu 1KDL: 

Symbol na rysunku planu 1KDL 
Przeznaczenie terenu - Tereny ulic (dróg publicznych), zgodnie z § 4 ust. 15. 

- Teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – droga publiczna. 
Nazwa ulicy ul. Nowy Świat 
Klasa ulicy droga lokalna 
Informacja o kategorii droga powiatowa 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

- Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków ulica Nowy Świat (część Traktu 
Królewskiego), decyzja nr 353 z dnia 1 lipca 1965r.; wszelkie zamierzenia budowlane 
z nią związane wymagają zgody właściwego konserwatora zabytków. 
- Szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu.  
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%. 
- Szerokość jezdni – nie więcej niż 1 jezdnia z 2-3 pasami ruchu. 
- Dopuszcza się wymianę nawierzchni jezdni na nawierzchnię kamienną oraz 
zastosowanie krawężników „wtopionych”. 
- Zagospodarowanie terenu powinno uwzględniać komunikację autobusową, zgodnie 
z ustaleniami § 13 ust. 5.  
- Nie dopuszcza się prowadzenie komunikacji tramwajowej.   
- Nie dopuszcza się realizacji pasów dla ruchu rowerowego lub ścieżek rowerowych – 
ruch rowerowy powinien być prowadzony na jezdni o ruchu uspokojonym. 
- Zakazuje się sytuowania ogrodzeń wewnętrznych; przy czym nie uważa się za 
ogrodzenia elementów małej architektury i mebli ulicznych takich jak: pachołki, słupki, 
pojemniki z zielenią oraz wygrodzenia sezonowych ogródków kawiarnianych. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 5. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg § 6. 
- Zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie ścieków, oświetlenia i usuwania 
odpadów – wg § 15 ust. 1, 3, 4, 6, 10. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 
16. 

 

3. Wprowadza się następujące ustalenia szczegółowe dla terenów ulic dojazdowych (KDD): 
1) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu ul. Smolnej – terenu 1KDD: 

Symbol na rysunku planu 1KDD 
Przeznaczenie terenu - Tereny ulic (dróg publicznych), zgodnie z § 4 ust. 15. 

- Teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – droga publiczna. 
Nazwa ulicy ul. Smolna 
Klasa ulicy droga dojazdowa 
Informacja o kategorii droga gminna 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

- Szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%. 
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oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

- Szerokość jezdni – nie więcej niż 1 jezdnia z 2 pasami ruchu. 
- Dopuszcza się wprowadzenie ruchu uspokojonego.  
- Zakazuje się sytuowania ogrodzeń wewnętrznych; przy czym nie uważa się za 
ogrodzenia elementów małej architektury i mebli ulicznych takich jak: pachołki, słupki, 
pojemniki z zielenią oraz wygrodzenia sezonowych ogródków kawiarnianych. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 5. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg § 6. 
- Zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10. 
- Ustala się zachowanie istniejących nawierzchni brukowych. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie ścieków, oświetlenia i usuwania 
odpadów – wg § 15 ust. 1, 3, 4, 6, 10. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 
16. 

 
2) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu ul. Smolna – terenu 2KDD: 

Symbol na rysunku planu 2KDD 
Przeznaczenie terenu - Tereny ulic (dróg publicznych), zgodnie z § 4 ust. 15. 

- Teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – droga publiczna. 
Nazwa ulicy ul. Smolna 
Klasa ulicy droga dojazdowa 
Informacja o kategorii droga gminna 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

- Szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%. 
- Szerokość jezdni – nie więcej niż 1 jezdnia z 2 pasami ruchu. 
- Dopuszcza się wprowadzenie ruchu uspokojonego.  
- Zakazuje się sytuowania ogrodzeń wewnętrznych; przy czym nie uważa się za 
ogrodzenia elementów małej architektury i mebli ulicznych takich jak: pachołki, słupki, 
pojemniki z zielenią oraz wygrodzenia sezonowych ogródków kawiarnianych. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 5. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg § 6. 
- Zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie ścieków, oświetlenia i usuwania 
odpadów – wg § 15 ust. 1, 3, 4, 6, 10. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 
16. 

 
3) określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania ul. Foksal - terenu 3KDD: 

Symbol na rysunku planu 3KDD 
Przeznaczenie terenu - Tereny ulic (dróg publicznych), zgodnie z § 4 ust. 15. 

- Teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – droga publiczna. 
Nazwa ulicy ul. Foksal 
Klasa ulicy droga dojazdowa 
Informacja o kategorii droga gminna 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

- Szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%. 
- Szerokość jezdni – nie więcej niż 1 jezdnia z 2 pasami ruchu. 
- Dopuszcza się wprowadzenie ruchu uspokojonego.  
- Dopuszcza się urządzenie wspólnej przestrzeni dla ruchu pieszego i kołowego na 
odcinku pomiędzy ul. Nowy Świat a wylotem ul. Gauczyńskiego. 
- Zakazuje się sytuowania ogrodzeń wewnętrznych; przy czym nie uważa się za 
ogrodzenia elementów małej architektury i mebli ulicznych takich jak: pachołki, słupki, 
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pojemniki z zielenią oraz wygrodzenia sezonowych ogródków kawiarnianych. 
 

Szczególne warunki 
zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 5. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg § 6. 
- Zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie ścieków, oświetlenia i usuwania 
odpadów – wg § 15 ust. 1, 3, 4, 6, 10. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 
16. 

 
4) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu ul. Kopernika – terenu 4KDD: 

Symbol na rysunku planu 4KDD 
Przeznaczenie terenu - Tereny ulic (dróg publicznych), zgodnie z § 4 ust. 15. 

- Teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – droga publiczna. 
Nazwa ulicy ul. Kopernika 
Klasa ulicy droga dojazdowa 
Informacja o kategorii droga gminna 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

- Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków ulica Mikołaja Kopernika, decyzja nr 
195 z dnia 1 lipca 1965r.; wszelkie zamierzenia budowlane z nią związane wymagają 
zgody właściwego konserwatora zabytków. 
- Szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20%. 
- Dopuszcza się zachowanie istniejącego skweru na odcinku pomiędzy ul. Ordynacką 
i ul. Szczyglą. 
- Szerokość jezdni – nie więcej niż 1 jezdnia z 2 pasami ruchu. 
- Dopuszcza się wprowadzenie ruchu uspokojonego. 
- Dopuszcza się zachowanie lub urządzenie przyulicznych miejsc parkingowych 
- Zakazuje się sytuowania ogrodzeń wewnętrznych; przy czym nie uważa się za 
ogrodzenia elementów małej architektury i mebli ulicznych takich jak: pachołki, słupki, 
pojemniki z zielenią oraz wygrodzenia sezonowych ogródków kawiarnianych. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 5. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg § 6. 
- Zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10. 
- Ustala się zachowanie iistniejących nawierzchni brukowych – przejścia dla pieszych 
przez jezdnie ul. Mikołaja Kopernika na ciągu ul. Ordynackiej. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie ścieków, oświetlenia i usuwania 
odpadów – wg § 15 ust. 1, 3, 4, 6, 10. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 
16. 

 

4. Wprowadza się następujące ustalenia szczegółowe dla terenów ulic (dróg publicznych) - alei pieszo-
jezdnych (KDD-Pj): 

1) określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego - terenu 
1KDD-Pj: 

Symbol na rysunku planu 1KDD-Pj 
Przeznaczenie terenu - Tereny ulic (dróg publicznych) - alei pieszo-jezdnych, zgodnie z § 4 ust. 18. 

- Teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – droga publiczna. 
Nazwa ulicy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 
Klasa ulicy droga dojazdowa 
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Informacja o kategorii droga gminna 
Ustalenia koncepcji planu - Dopuszcza się wprowadzenie ruchu uspokojonego – wspólnej przestrzeni dla ruchu 

pieszego i kołowego. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

- Szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu.  
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%. 
- Dopuszcza się zagospodarowanie ulicy w formie wspólnej przestrzeni dla ruchu 
pieszego i kołowego, bez wydzielania jezdni z krawężnikami. 
- Dopuszcza się zachowanie, remont i przebudowę budynku: dom - oficyna (dawna 
oficyna kamienicy Nowy Świat 44) przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 10.- 
Zakazuje się sytuowania ogrodzeń wewnętrznych; przy czym nie uważa się za 
ogrodzenia elementów małej architektury i mebli ulicznych takich jak: pachołki, słupki, 
pojemniki z zielenią oraz wygrodzenia sezonowych ogródków kawiarnianych. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 5. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg § 6. 
- Zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10. 
- Ustala się zachowanie, remont istniejących nawierzchni brukowych – kamiennych i z 
cegły klinkierowej. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie ścieków, oświetlenia i usuwania 
odpadów – wg § 15 ust. 1, 3, 4, 6, 10. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

- Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 
16. 

 
2) określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania ul. Juliana Przybosia - terenu 2KDD-Pj: 

Symbol na rysunku planu 2KDD-Pj 
Przeznaczenie terenu - Tereny ulic (dróg publicznych) - alei pieszo-jezdnych, zgodnie z § 4 ust. 18. 

- Teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – droga publiczna. 
Nazwa ulicy ul. Juliana Przybosia 
Klasa ulicy droga dojazdowa 
Informacja o kategorii droga gminna 
Ustalenia koncepcji planu - Dopuszcza się wprowadzenie ruchu uspokojonego – wspólnej przestrzeni dla ruchu 

pieszego i kołowego. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

- Szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu.  
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%. 
- Dopuszcza się zagospodarowanie ulicy w formie wspólnej przestrzeni dla ruchu 
pieszego i kołowego, bez wydzielania jezdni z krawężnikami. 
- Zakazuje się sytuowania ogrodzeń wewnętrznych; przy czym nie uważa się za 
ogrodzenia elementów małej architektury i mebli ulicznych takich jak: pachołki, słupki, 
pojemniki z zielenią oraz wygrodzenia sezonowych ogródków kawiarnianych. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 5. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg § 6. 
- Zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie ścieków, oświetlenia i usuwania 
odpadów – wg § 15 ust. 1, 3, 4, 6, 10. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

- Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 
16. 

 
3) określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania ul. Aleksandra Krywulta - terenu 3KDD-Pj: 

Symbol na rysunku planu 3KDD-Pj 
Przeznaczenie terenu - Tereny ulic (dróg publicznych) - alei pieszo-jezdnych, zgodnie z § 4 ust. 18. 

- Teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – droga publiczna. 
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Nazwa ulicy ul. Aleksandra Krywulta 
Klasa ulicy droga dojazdowa 
Informacja o kategorii droga gminna 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

- Szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu.  
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%. 
- Dopuszcza się zagospodarowanie ulicy w formie wspólnej przestrzeni dla ruchu 
pieszego i kołowego, bez wydzielania jezdni z krawężnikami. 
- Zakazuje się sytuowania ogrodzeń wewnętrznych; przy czym nie uważa się za 
ogrodzenia elementów małej architektury i mebli ulicznych takich jak: pachołki, słupki, 
pojemniki z zielenią oraz wygrodzenia sezonowych ogródków kawiarnianych. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 5. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg § 6. 
- Zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie ścieków, oświetlenia i usuwania 
odpadów – wg § 15 ust. 1, 3, 4, 6, 10. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

- Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 
16. 

 
4) określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania ul. Szczyglej - terenu 4KDD-Pj: 

Symbol na rysunku planu 4KDD-Pj 
Przeznaczenie terenu - Tereny ulic (dróg publicznych) - alei pieszo-jezdnych, zgodnie z § 4 ust. 18. 

- Teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – droga publiczna. 
Nazwa ulicy ul. Szczygla 
Klasa ulicy droga dojazdowa 
Informacja o kategorii droga gminna 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

- Szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu.  
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%. 
- Dopuszcza się zagospodarowanie ulicy w formie wspólnej przestrzeni dla ruchu 
pieszego i kołowego, bez wydzielania jezdni z krawężnikami. 
- Zakazuje się sytuowania ogrodzeń wewnętrznych; przy czym nie uważa się za 
ogrodzenia elementów małej architektury i mebli ulicznych takich jak: pachołki, słupki, 
pojemniki z zielenią oraz wygrodzenia sezonowych ogródków kawiarnianych. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 5. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg § 6. 
- Zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie ścieków, oświetlenia i usuwania 
odpadów – wg § 15 ust. 1, 3, 4, 6, 10. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

- Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 
16. 

 
5) określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania ul. Okólnik – terenu5-Pj: 

Symbol na rysunku planu 5KDD-Pj 
Przeznaczenie terenu - Tereny ulic (dróg publicznych) - alei pieszo-jezdnych, zgodnie z § 4 ust. 18. 

- Teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – droga publiczna. 
Nazwa ulicy ul. Okólnik 
Klasa ulicy droga dojazdowa 
Informacja o kategorii droga gminna 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

- Szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu.  
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10%. 
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oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

- Dopuszcza się zagospodarowanie ulicy w formie wspólnej przestrzeni dla ruchu 
pieszego i kołowego, bez wydzielania jezdni z krawężnikami. 
- Zakazuje się sytuowania ogrodzeń wewnętrznych; przy czym nie uważa się za 
ogrodzenia elementów małej architektury i mebli ulicznych takich jak: pachołki, słupki, 
pojemniki z zielenią oraz wygrodzenia sezonowych ogródków kawiarnianych. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 5. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg § 6. 
- Zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie ścieków, oświetlenia i usuwania 
odpadów – wg § 15 ust. 1, 3, 4, 6, 10. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

- Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 
16. 

 
6) określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania ulicy pomiędzy Centrum Bankowo-Finansowym i 

Muzeum Narodowym - terenu 6KDD-Pj: 
Symbol na rysunku planu 6KDD-Pj 
Przeznaczenie terenu - Tereny ulic (dróg publicznych) - alei pieszo-jezdnych, zgodnie z § 4 ust. 18. 

- Teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – droga publiczna. 
Nazwa ulicy - 
Klasa ulicy droga dojazdowa 
Informacja o kategorii droga gminna 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

- Szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu.  
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%. 
- Dopuszcza się zachowanie przebudowę, remont istniejącego budynku ujęcia wody 
oraz wejścia do kondygnacji podziemnych. 
- Dopuszcza się zagospodarowanie ulicy w formie wspólnej przestrzeni dla ruchu 
pieszego i kołowego, bez wydzielania jezdni z krawężnikami. 
- Zakazuje się sytuowania ogrodzeń wewnętrznych; przy czym nie uważa się za 
ogrodzenia elementów małej architektury i mebli ulicznych takich jak: pachołki, słupki, 
pojemniki z zielenią oraz wygrodzenia sezonowych ogródków kawiarnianych. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 5. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg § 6. 
- Zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie ścieków, oświetlenia i usuwania 
odpadów – wg § 15 ust. 1, 3, 4, 6, 10. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

- Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 
16. 

 
7) określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania odcinka Al. 3 Maja - terenu 7KDD-Pj: 

Symbol na rysunku planu 7KDD-Pj 
Przeznaczenie terenu - Tereny ulic (dróg publicznych) - alei pieszo-jezdnych, zgodnie z § 4 ust. 18. 

- Teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – droga publiczna. 
Nazwa ulicy Al. 3 Maja 
Klasa ulicy droga dojazdowa 
Informacja o kategorii droga gminna 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

- Szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu.  
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%. 
- Dopuszcza się zagospodarowanie ulicy w formie wspólnej przestrzeni dla ruchu 
pieszego i kołowego, bez wydzielania jezdni z krawężnikami. 
- Zakazuje się sytuowania ogrodzeń wewnętrznych; przy czym nie uważa się za 
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ogrodzenia elementów małej architektury i mebli ulicznych takich jak: pachołki, słupki, 
pojemniki z zielenią oraz wygrodzenia sezonowych ogródków kawiarnianych. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 5. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg § 6. 
- Zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10. 
- Ustala się zachowanie, remont istniejących nawierzchni z cegły klinkierowej. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie ścieków, oświetlenia i usuwania 
odpadów – wg § 15 ust. 1, 3, 4, 6, 10. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

- Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 
16. 

 
8) określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania odcinka Al. 3 Maja - terenu 8KDD-Pj: 

Symbol na rysunku planu 8KDD-Pj 
Przeznaczenie terenu - Tereny ulic (dróg publicznych) - alei pieszo-jezdnych, zgodnie z § 4 ust. 18. 

- Teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – droga publiczna. 
Nazwa ulicy Al. 3 Maja 
Klasa ulicy droga dojazdowa 
Informacja o kategorii droga gminna 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

- Szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu.  
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%. 
- Dopuszcza się zagospodarowanie ulicy w formie wspólnej przestrzeni dla ruchu 
pieszego i kołowego, bez wydzielania jezdni z krawężnikami. 
- Dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych dla autokarów wycieczkowych, w 
szczególności dla potrzeb obsługi Muzeum Narodowego. 
- Zakazuje się sytuowania ogrodzeń wewnętrznych; przy czym nie uważa się za 
ogrodzenia elementów małej architektury i mebli ulicznych takich jak: pachołki, słupki, 
pojemniki z zielenią oraz wygrodzenia sezonowych ogródków kawiarnianych. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 5. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg § 6.  
- Zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10.  
- Ustala się zachowanie, remont istniejących nawierzchni z cegły klinkierowej. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

- Warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie ścieków, oświetlenia i usuwania 
odpadów – wg § 15 ust. 1, 3, 4, 6, 10.  
- Dopuszcza się usytuowanie terminali do czasowego rozłącznego przyłączania do 
sieci elektroenergetycznej pojazdów elektrycznych przy stanowiskach parkingowych. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

- Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 
16. 

 
9) określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania ulicy pomiędzy ul. Smolną a Pałacem Zamoyskich 

- terenu 9KDD-Pj: 
Symbol na rysunku planu 9KDD-Pj 
Przeznaczenie terenu - Tereny ulic (dróg publicznych) - alei pieszo-jezdnych, zgodnie z § 4 ust. 18. 

- Teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – droga publiczna. 
Nazwa ulicy - 
Klasa ulicy droga dojazdowa 
Informacja o kategorii droga gminna 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu 

- Szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu.  
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%. 
- Ustala się zagospodarowanie ulicy w formie wspólnej przestrzeni dla ruchu pieszego 
i kołowego, bez wydzielania jezdni z krawężnikami. 
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przestrzennego - Zakazuje się sytuowania ogrodzeń wewnętrznych; przy czym nie uważa się za 
ogrodzenia elementów małej architektury i mebli ulicznych takich jak: pachołki, słupki, 
pojemniki z zielenią oraz wygrodzenia sezonowych ogródków kawiarnianych. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 5. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg § 6. 
- Zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie ścieków, oświetlenia i usuwania 
odpadów – wg § 15 ust. 1, 3, 4, 6, 10. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

- Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 
16. 

 
10) określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania ulicy przy Pałacu Zamoyskich - terenu 10KDD-

Pj: 
Symbol na rysunku planu 10KDD-Pj 
Przeznaczenie terenu - Tereny ulic (dróg publicznych) - alei pieszo-jezdnych, zgodnie z § 4 ust. 18. 

- Teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – droga publiczna. 
Nazwa ulicy - 
Klasa ulicy droga dojazdowa 
Informacja o kategorii droga gminna 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

- Szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu.  
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%. 
- Ustala się zagospodarowanie ulicy w formie wspólnej przestrzeni dla ruchu pieszego 
i kołowego, bez wydzielania jezdni z krawężnikami. 
- Zakazuje się sytuowania ogrodzeń wewnętrznych; przy czym nie uważa się za 
ogrodzenia elementów małej architektury i mebli ulicznych takich jak: pachołki, słupki, 
pojemniki z zielenią oraz wygrodzenia sezonowych ogródków kawiarnianych. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 5. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg § 6. 
- Zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie ścieków, oświetlenia i usuwania 
odpadów – wg § 15 ust. 1, 3, 4, 6, 10. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

- Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 
16. 

 
11) określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania pasażu pieszo-jezdnego wewnątrz kwartału 

ograniczonego ulicami: Smolną, Nowym Światem i Foksal - terenu 11KDD-Pj: 
Symbol na rysunku planu 11KDD-Pj 
Przeznaczenie terenu - Tereny ulic (dróg publicznych) - alei pieszo-jezdnych, zgodnie z § 4 ust. 18. 

- Teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – droga publiczna. 
Nazwa ulicy - 
Klasa ulicy droga dojazdowa 
Informacja o kategorii droga gminna 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

- Ustala się realizację publicznego pasażu pieszo-jezdnego wewnątrz kwartału 
ograniczonego ulicami: Smolną, Nowym Światem i Foksal.  
- Dopuszcza się realizację zabudowy ponad terenem pasażu, przy zachowaniu 
przejścia i przejazdu o wysokości nie mniejszej niż 5 m od poziomu terenu; wysokość 
zabudowy nie może przekraczać wysokości budynków na terenach b6.7 i b6.9.  
- Szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu.  
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%. 
- Ustala się zagospodarowanie ulicy w formie wspólnej przestrzeni dla ruchu pieszego 
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i kołowego, bez wydzielania jezdni z krawężnikami. 
- Zakazuje się sytuowania ogrodzeń wewnętrznych; przy czym nie uważa się za 
ogrodzenia elementów małej architektury i mebli ulicznych takich jak: pachołki, słupki, 
pojemniki z zielenią oraz wygrodzenia sezonowych ogródków kawiarnianych. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 5. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg § 6. 
- Zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie ścieków, oświetlenia i usuwania 
odpadów – wg § 15 ust. 1, 3, 4, 6, 10. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

- Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 
16. 

 
12) określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania pasażu pieszo-jezdnego wewnątrz kwartału 

ograniczonego ulicami: Smolną, Nowym Światem i Foksal - terenu 12KDD-Pj: 
Symbol na rysunku planu 12KDD-Pj 
Przeznaczenie terenu - Tereny ulic (dróg publicznych) - alei pieszo-jezdnych, zgodnie z § 4 ust. 18. 

- Teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – droga publiczna. 
Nazwa ulicy - 
Klasa ulicy droga dojazdowa 
Informacja o kategorii droga gminna 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

- Ustala się realizację publicznego pasażu pieszo-jezdnego wewnątrz kwartału 
ograniczonego ulicami: Smolną, Nowym Światem i Foksal.  
- Dopuszcza się realizację nie więcej niż 2 łączników pomiędzy zabudową na 
terenach b6.4 i b6.5 ponad terenem pasażu, na wysokości nie mniejszej niż 5 m od 
poziomu terenu (połączenie pomiędzy budynkiem szkoły a zespołem zabudowy 
sportowej dla potrzeb funkcjonowania szkoły).  
- Szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu (ok. 9m).  
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%. 
- Ustala się zagospodarowanie ulicy w formie wspólnej przestrzeni dla ruchu pieszego 
i kołowego, bez wydzielania jezdni z krawężnikami. 
- Zakazuje się sytuowania ogrodzeń wewnętrznych; przy czym nie uważa się za 
ogrodzenia elementów małej architektury i mebli ulicznych takich jak: pachołki, słupki, 
pojemniki z zielenią oraz wygrodzenia sezonowych ogródków kawiarnianych. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 5. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg § 6. 
- Zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie ścieków, oświetlenia i usuwania 
odpadów – wg § 15 ust. 1, 3, 4, 6, 10. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

- Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 
16. 
- Do czasu realizacji zabudowy na terenie b6.5 dopuszcza się funkcjonowanie 
dziedzińca szkolnego z boiskami. 

 
13) określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania fragmentu ul. Ordynackiej - terenu 13KDD-Pj: 

Symbol na rysunku planu 13KDD-Pj 
Przeznaczenie terenu - Tereny ulic (dróg publicznych) - alei pieszo-jezdnych, zgodnie z § 4 ust. 18. 

- Teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – droga publiczna. 
Nazwa ulicy ul. Ordynacka – fragment ulicy w granicach planu, przy wylocie ul. Okólnik. 
Klasa ulicy droga dojazdowa 
Informacja o kategorii droga gminna 
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Warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

- Szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu.  
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%. 
- Zakazuje się sytuowania ogrodzeń wewnętrznych. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 5. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg § 6. 
- Zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie ścieków, oświetlenia i usuwania 
odpadów – wg § 15 ust. 1, 3, 4, 6, 10. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 
16. 

 
14) określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania fragmentu ul. Tamka przy wejściu na teren 

klasztoru - terenu 14KDD-Pj: 
Symbol na rysunku planu 14KDD-Pj 
Przeznaczenie terenu - Tereny ulic (dróg publicznych) - alei pieszo-jezdnych, zgodnie z § 4 ust. 18. 

- Teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – droga publiczna. 
Nazwa ulicy ul. Tamka – fragment ulicy w granicach planu, przy wejściu na teren klasztoru 

Szarytek. 
Klasa ulicy droga dojazdowa 
Informacja o kategorii droga gminna 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

- Szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu.  
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%. 
- Zakazuje się sytuowania ogrodzeń wewnętrznych. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 5. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg § 6. 
- Zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie ścieków, oświetlenia i usuwania 
odpadów – wg § 15 ust. 1, 3, 4, 6, 10. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 
16. 

 

5. Wprowadza się następujące ustalenia szczegółowe dla terenów ulic (dróg publicznych) - alei pieszo-
rowerowych (KDD-Pr): 

1) określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania alejki pieszej – terenu 1KDD-Pr: 
Symbol na rysunku planu 1KDD-Pr 
Przeznaczenie terenu - Tereny ulic (dróg publicznych) - alei pieszych, zgodnie z § 4 ust.19. 

- Teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – droga publiczna. 
Nazwa ulicy Przejście piesze przy Pałacu Zamoyskich 
Klasa ulicy droga dojazdowa 
Informacja o kategorii droga gminna 
Ustalenia koncepcji planu - Dopuszcza się prowadzenie ruchu pieszego i rowerowego. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu 

- Szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu (4,5 - 5 m). 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%. 
- Ustala się zagospodarowanie alejki pieszej w sposób uniemożliwiający wjazd (nie 
dotyczy to dojazdu dla służb publicznych i rowerzystów). 
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przestrzennego - Ustala się zagospodarowanie alejki pieszej w formie wspólnej przestrzeni dla ruchu 
pieszego i rowerowego. 
- Zakazuje się sytuowania ogrodzeń wewnętrznych, za wyjątkiem pachołków i 
słupków. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 5. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg § 6. 
- Zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie ścieków, oświetlenia i usuwania 
odpadów – wg § 15 ust. 1, 3, 4, 6, 10. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 
16. 

 
2) określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania alejki pieszej – terenu 2KDD-Pr: 

Symbol na rysunku planu 2KDD-Pr 
Przeznaczenie terenu - Tereny ulic (dróg publicznych) - alei pieszych, zgodnie z § 4 ust.19. 

- Teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – droga publiczna. 
Nazwa ulicy Przejście piesze przy liceum i gimnazjum im. J. Zamoyskiego 
Klasa ulicy droga dojazdowa 
Informacja o kategorii droga gminna 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

- Szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu (6 m). 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%. 
- Ustala się zagospodarowanie alejki pieszej w sposób uniemożliwiający wjazd (nie 
dotyczy to dojazdu dla służb publicznych i rowerzystów). 
- Ustala się zagospodarowanie alejki pieszej w formie wspólnej przestrzeni dla ruchu 
pieszego i rowerowego. 
- Zakazuje się sytuowania ogrodzeń wewnętrznych, za wyjątkiem pachołków i 
słupków. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 5. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg § 6. 
- Zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie ścieków, oświetlenia i usuwania 
odpadów – wg § 15 ust. 1, 3, 4, 6, 10. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 
16. 

 
3) określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania alei pieszej (Al. Lorenza) – terenu 3KDD-Pr: 

Symbol na rysunku planu 3KDD-Pr 
Przeznaczenie terenu - Tereny ulic (dróg publicznych) - alei pieszych, zgodnie z § 4 ust.19. 

- Teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – droga publiczna. 
Nazwa ulicy Al. Lorenza 
Klasa ulicy droga dojazdowa 
Informacja o kategorii droga gminna 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

- Szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu (16 m). 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20%. 
- Ustala się zagospodarowanie alei pieszej w sposób uniemożliwiający wjazd (nie 
dotyczy to dojazdu dla służb publicznych i rowerzystów), nie dopuszcza się 
wydzielania jezdni. 
- Ustala się zagospodarowanie alei pieszej w formie wspólnej przestrzeni dla ruchu 
pieszego i rowerowego. 
- Zakazuje się sytuowania ogrodzeń wewnętrznych; przy czym nie uważa się za 
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ogrodzenia elementów małej architektury i mebli ulicznych takich jak: pachołki, słupki, 
pojemniki z zielenią oraz wygrodzenia sezonowych ogródków kawiarnianych. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 5. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg § 6. 
- Zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie ścieków, oświetlenia i usuwania 
odpadów – wg § 15 ust. 1, 3, 4, 6, 10. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 
16. 

 
4) określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania alei pieszej (podskarpowy odcinek ul. Smolnej) – 

terenu 4KDD-Pr: 
Symbol na rysunku planu 4KDD-Pr 
Przeznaczenie terenu - Tereny ulic (dróg publicznych) - alei pieszych, zgodnie z § 4 ust.19. 

- Teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – droga publiczna. 
Nazwa ulicy Ślad dawnej ul. Smolnej na podskarpiu 
Klasa ulicy droga dojazdowa 
Informacja o kategorii droga gminna 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

- Szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu (9 m). 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%. 
- Ustala się zagospodarowanie alei pieszej w sposób uniemożliwiający wjazd (nie 
dotyczy to dojazdu dla służb publicznych i rowerzystów), nie dopuszcza się 
wydzielania jezdni. 
- Ustala się zagospodarowanie alei pieszej w formie wspólnej przestrzeni dla ruchu 
pieszego i rowerowego; przy czym dopuszcza się budowę ścieżki rowerowej. 
- Zakazuje się sytuowania ogrodzeń wewnętrznych; przy czym nie uważa się za 
ogrodzenia elementów małej architektury i mebli ulicznych takich jak: pachołki, słupki, 
pojemniki z zielenią oraz wygrodzenia sezonowych ogródków kawiarnianych. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 5. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg § 6. 
- Zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki realizacji uzbrojenia oraz odprowadzenie ścieków, oświetlenia i usuwania 
odpadów – wg § 15 ust. 1, 3, 4, 6, 10. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 
16. 

 

6. Wprowadza się następujące ustalenia szczegółowe dla terenów ulic (dróg publicznych) - placów miejskich 
(KD-PM): 

1) określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania placu Ronda de Gaulle’a – terenu 1KD-PM: 
Symbol na rysunku planu 1KD-PM 
Przeznaczenie terenu - Tereny ulic (dróg publicznych) - placów miejskich, zgodnie z § 4 ust. 16. 

- Teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – część drogi publicznej. 
Klasa ulicy droga zbiorcza - plac położony w ciągu ulicy zbiorczej – Al. Jerozolimskich 
Informacja o kategorii droga powiatowa 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

- Ustala się urządzenie przestrzeni z uprzywilejowaniem ruchu pieszego na ciągu 
Traktu Królewskiego – ul. Nowy Świat. 
- Ustala się zagospodarowanie placu w sposób zapewniający wyeksponowanie 
południowej elewacji Pałacu Branickich (teren b6.1U-A/B). 
- Ustala się przebudowę układu komunikacyjnego Ronda de Gaulle’a z zachowanie 
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następujących zasad: dostosowanie układu komunikacyjnego do istniejącej i 
projektowanej otaczającej zabudowy, ograniczenie przestrzeni przeznaczonej dla 
ruchu kołowego i powiększenie przestrzeni przeznaczonych dla pieszych, 
uprzywilejowanie ruchu pieszego wzdłuż Traktu Królewskiego - ul. Nowy Świat 
(przejścia dla pieszych w poziomie terenu), usprawnienie wjazdu z Al. Jerozolimskich 
w ul. Smolną, ograniczenie wjazdu dla komunikacji indywidualnej z Al. Jerozolimskich 
w ul. Nowy Świat (w kierunku północnym) z zapewnieniem bezpośredniego przejazdu 
na ciągu ul. Nowy Świat dla publicznej komunikacji autobusowej oraz pojazdów 
uprzywilejowanych. 
- Dopuszcza się zachowanie i wyeksponowanie pomnika Partyzanta.  
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20%. 
- Zakazuje się sytuowania ogrodzeń, wg § 7 ust. 1 pkt 2. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 5. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg § 6. 
- Zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 15 
ust. 1, 3, 4, 6, 10. Dopuszcza się budowę, przebudowę, wymianę sieci uzbrojenia 
podziemnego. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

- Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 
16. 

 
2) określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania placu na przecięciu Al. Na Skarpie i Al. 

Jerozolimskich – terenu 2KD-PM (plac stanowi część założenia przestrzennego Alei Na Skarpie): 
Symbol na rysunku planu 2KD-PM 
Przeznaczenie terenu - Tereny ulic (dróg publicznych) - placów miejskich, zgodnie z § 4 ust. 16. 

- Teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – część drogi publicznej. 
Klasa ulicy droga zbiorcza - plac położony w ciągu ulicy zbiorczej – Al. Jerozolimskich 
Informacja o kategorii droga powiatowa 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

- Ustala się urządzenie przestrzeni z uprzywilejowaniem ruchu pieszego na ciągu Alei 
na Skarpie – ustala się realizację przejścia dla pieszych w poziomie terenu na ciągu 
Alei na Skarpie oraz dojść do przystanków tramwajowych i autobusowych 
zlokalizowanych przy Alei na Skarpie i Muzeum Narodowym. 
- Ustala się przebudowę Al. Jerozolimskich, jako reprezentacyjnej przestrzeni 
miejskiej przed Gmachem Muzeum Narodowego oraz na przecięciu z Traktem 
Królewskim i Al. Na Skarpie, w zakresie przebudowy układu komunikacji kołowej, 
publicznej, rowerowej i pieszej, urządzenie posadzek i wyposażenia przestrzeni ulicy 
oraz zieleni przyulicznej. 
- Szerokość jezdni Al. Jerozolimskich – nie więcej niż 2 jezdnie z 2 pasami ruchu; 
ustalenie nie dotyczy ewentualnego pasa dla ruchu tramwajowo-autobusowego.  
- Wymiary placu w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu.  
- Ustala się realizację wydzielonych w jezdni pasów dla ruchu rowerowego lub 
ścieżek rowerowych w ciągu Al. Jerozolimskich dostosowanych do układu 
przestrzennego placu. 
- Zagospodarowanie terenu powinno uwzględniać komunikację autobusową, zgodnie 
z ustaleniami § 13 ust. 5 i komunikację tramwajową zgodnie z ustaleniami § 13 ust. 6; 
dopuszcza się wydzielenie wspólnego pasa dla ruchu tramwajowego i autobusowego. 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10%.  
- W zakresie zieleni przyulicznej ustala się zachowanie istniejących szpalerów drzew i 
nasadzenie regularnych podwójnych szpalerów drzew podkreślających wielkomiejski 
charakter Al. Jerozolimskich; przy czym dopuszcza się zmianę koncepcji zieleni 
przyulicznej przy uwzględnieniu możliwości realizacji nasadzeń nad tunelem linii 
średnicowej przebiegającym pod placem. 
- Zakazuje się sytuowania ogrodzeń wewnętrznych; przy czym nie uważa się za 
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ogrodzenia elementów małej architektury i mebli ulicznych takich, jak: pachołki, 
słupki, pojemniki z zielenią oraz wygrodzenia sezonowych ogródków kawiarnianych. 
- Dopuszcza się wprowadzenie wind łączących tereny położone na skarpie z 
podskarpiem. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 5. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg § 6. 
- Zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 15 
ust. 1, 3, 4, 6, 10. Dopuszcza się budowę, przebudowę, wymianę sieci uzbrojenia 
podziemnego. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

- Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 
16. 

 
3) określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania placu na zbiegu ul. Szczyglej i ul. Okólnik – terenu 

3KD-PM: 
Symbol na rysunku planu 3KD-PM 
Przeznaczenie terenu - Tereny ulic (dróg publicznych) - placów miejskich, zgodnie z § 4 ust. 16. 

- Teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – część drogi publicznej. 
Klasa ulicy droga dojazdowa - plac położony w ciągu ulic dojazdowych – Szczyglej i Okólnik. 
Informacja o kategorii droga gminna 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

- Ustala się urządzenie przestrzeni publicznej stanowiącej reprezentacyjne dojście do 
Alei na Skarpie i skweru na zakończeniu ul. Szczyglej. 
- Dopuszcza się urządzenie wspólnej przestrzeni przeznaczonej dla ruchu pieszego, 
rowerowego i kołowego, z ujednoliconą nawierzchnią oraz z uporządkowaniem 
dojazdów do Uniwersytetu Muzycznego i posesji położonych pomiędzy ul. Szczyglą i 
ul. Foksal (budynki Foksal nr 6, 8, 10). 
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%. 
- Zakazuje się sytuowania ogrodzeń wewnętrznych; przy czym nie uważa się za 
ogrodzenia elementów małej architektury i mebli ulicznych takich, jak: pachołki, 
słupki, pojemniki z zielenią oraz wygrodzenia sezonowych ogródków kawiarnianych. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 5. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg § 6. 
- Zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 15 
ust. 1, 3, 4, 6, 10. Dopuszcza się budowę, przebudowę, wymianę sieci uzbrojenia 
podziemnego. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

- Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 
16. 

 
4) określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania placu przy wejściu do stacji PKP Warszawa 

Powiśle od strony ul. Kruczkowskiego – terenu 4KD-PM i 5KD-PM: 
Symbol na rysunku planu 4KD-PM i 5KD-PM 
Przeznaczenie terenu - Tereny ulic (dróg publicznych) - placów miejskich, zgodnie z § 4 ust. 16. 

- Teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – część drogi publicznej. 
Klasa ulicy droga zbiorcza - plac położony w ciągu ulicy zbiorczej – ul. Kruczkowskiego 
Informacja o kategorii droga powiatowa 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu 

- Ustala się urządzenie placu przed wejściem do Przystanku Warszawa Stadion oraz 
urządzenie i zagospodarowanie przestrzeni położonych po obu stronach wiaduktu im. 
Księcia Józefa Poniatowskiego (Al. Jerozolimskie) w powiązaniu z przestrzenią Al. 3-
go Maja i wejściem do parku.  
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przestrzennego - Ustala się zachowanie lub urządzenie ogródków gastronomicznych przy wejściu do 
Przystanku Warszawa Stadion.  
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%. 
- Zakazuje się sytuowania ogrodzeń wewnętrznych; przy czym nie uważa się za 
ogrodzenia elementów małej architektury i mebli ulicznych takich, jak: pachołki, 
słupki, pojemniki z zielenią oraz wygrodzenia sezonowych ogródków kawiarnianych. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w 
użytkowaniu 

- Teren położony w zasięgu obszaru uznanego za pomnik historii KZ-PH Historyczny 
zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem – ochrona obszaru wg § 9 ust. 34. 
- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 5. 
- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, słupów ogłoszeniowych, wg § 6. 
- Zasady zagospodarowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg § 10. 

Zasady obsługi terenu - 
infrastruktura techniczna 

Warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia i usuwania odpadów – wg § 15 
ust. 1, 3, 4, 6, 10. Dopuszcza się budowę, przebudowę, wymianę sieci uzbrojenia 
podziemnego. 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

- Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wg § 
16. 

 

Rozdział 19 

Skutki prawne planu w zakresie wartości nieruchomości 

§27. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, 
ustala się na poziomie 20% dla obszaru objętego planem. 

 

                                                                                  Rozdział 20 

Ustalenia końcowe 

§28. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  

§29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  
Mazowieckiego.  

 
Przewodniczący (-a) Rady m.st. Warszawy   


