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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr ....................Rady m.st. Warszawy 

z dnia ........................... roku 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla 

Stokłosy – część A. 

 

Prace dotyczące sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej 

części osiedla Stokłosy – część A, prowadzone są w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945). Sporządzenie niniejszej uchwały 

jest konsekwencją podjętej Uchwały Nr LXXXV/2212/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 

3 lipca 2014 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy oraz zmiany wynikającej z Uchwały Nr 

LXIII/1732/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r., która dzieli obszar 

m.p.z.p. na dwie części: A i B.  

Głównym celem sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

północnej części osiedla Stokłosy – część A jest: 

 ochrona istniejących terenów zieleni, rekreacji i wypoczynku towarzyszących zabudowie 

mieszkaniowej wielorodzinnej,  

 ochrona układu urbanistycznego osiedla, 

 ochrona z możliwością przekształceń ogólnodostępnych terenów zieleni urządzonej i sportu 

powszechnego, 

 uzupełnienie istniejącej zabudowy o zabudowę o funkcji sportowo - rekreacyjnej, z uwzględnieniem 

gabarytów istniejących budynków oraz z zachowaniem zieleni urządzonej,  

 poprawa systemu parkowania poprzez możliwość budowy parkingów wielopoziomowych. 

Planem objęto obszar położony w Dzielnicy Ursynów o powierzchni około 32 ha. Granice obszaru 

wyznaczają:  

 od północy: północna granica obrębu 1-10-02 stanowiąca granicę dzielnic Ursynów i Mokotów m.st. 

Warszawy,  

 od wschodu: wschodnia granica obrębu 1-10-02,  

 od południa: południowa granica obrębu 1-10-02, 

 od zachodu: zachodnia granica obrębu 1-10-02. 

Obszar objęty opracowaniem wchodzi w skład większego założenia, jakim jest osiedle Ursynów 

Północny. Zespół mieszkaniowy powstał w lat 70 – 80 XX wieku i jest autorstwa prof. Marka 

Budzyńskiego. Zabudowa mieszkaniowa ma zróżnicowany charakter i wysokość, otoczona jest 

terenami zieleni, poprzecinanymi siecią „pieszych uliczek”. 
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Na obszarze objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej 

części osiedla Stokłosy – część A, nie obowiązuje obecnie żaden miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego.  

W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Stołecznego Warszawy (uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LXXXII/2746/2006 z dnia 

10.10.2006 r. z późn. zm.), obszar objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy – część A, zlokalizowany jest w ramach strefy 

miejskiej. Przeważająca część obszaru projektu planu znajduje się w granicach terenu oznaczonego 

symbolem M1.20 – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z kategorią wysokości 

20 metrów. Na tym terenie Studium ustala priorytet dla lokalizowania funkcji mieszkaniowej i 

niezbędnych inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury społecznej, dopuszcza lokalizowanie 

funkcji usługowej z zaleceniem by udział tej funkcji kształtował się w granicach 40% powierzchni 

zabudowy terenu.  

Centralne tereny przewidziane są w Studium pod teren usług sportu i rekreacji oznaczony symbolem 

US.12 z kategorią wysokości 12 metrów. W tym terenie ustala się priorytet dla lokalizacji obiektów i 

urządzeń sportowych, w tym sportu kwalifikowanego, sportu dzieci i młodzieży, osób 

niepełnosprawnych oraz obiektów i urządzeń dla rekreacji i rehabilitacji ruchowej. Dopuszczono 

lokalizowanie funkcji uzupełniających związanych z podstawową funkcją terenu, w tym przede 

wszystkim usług z zakresu administracji, centrów kongresowych, wystawienniczych, hoteli, 

gastronomii, handlu i turystyki, kultury i edukacji. 

Teren położony przy skrzyżowaniu al. Komisji Edukacji Narodowej z ul. B. Bartoka jest obszarem 

przeznaczonym pod realizacje centrum lokalnego z zachowaniem reprezentacyjnego charakteru obrębu 

tego skrzyżowania, dla którego ustalony jest priorytet dla lokalizowania usług z zakresu administracji, 

organizacji społecznych, dyspozycji i współpracy gospodarczej, obrotu finansowego, ubezpieczeń, 

kultury, nauki, szkolnictwa, handlu, turystyki, hotelarstwa, sportu, transportu i łączności o charakterze 

międzynarodowym, krajowym i ogólno miejskim. W obszarze lokalnego centrum dopuszcza się 

realizowanie funkcji mieszkaniowej wraz z niezbędnymi inwestycjami celu publicznego z zakresu 

infrastruktury społecznej, dopuszcza się również zwiększyć intensywność zabudowy do 2,0. 

Stosownie do przepisu art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia przedmiotowego planu, poprzedzone zostało 

wykonaniem analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności 

przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy uchwalonego Uchwałą Nr LXXXII/2746/2006 Rady 

Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 października 2006 roku (z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym w projekcie planu uwzględniono wymagania ładu przestrzennego,  

w tym urbanistyki i architektury oraz walory architektoniczne i krajobrazowe.  
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Przeznaczenie terenów oraz potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania  

z nich został ustalony w planie, z uwzględnieniem interesu publicznego  

oraz interesów prywatnych, w tym zgłaszanych w postaci wniosków, w oparciu o analizy  

ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.  

W projekcie planu, ochrona układu kompozycyjnego i funkcjonalnego istniejącego osiedla została 

zapewniona poprzez: 

 zachowanie dominującej funkcji – zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej, 

 ograniczenie przebudowy i rozbudowy istniejącej zabudowy mieszkaniowej poprzez układ 

obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz wprowadzenie zakazu nadbudowy 

istniejących budynków mieszkalnych, 

 zachowanie „zielonego wnętrza”, czyli pierwotnego założenia osiedla jakim było przeznaczenie 

centralnych terenów kwartałów zabudowy mieszkaniowej pod funkcje sportowo – rekreacyjną oraz 

usług oświaty, 

 zachowanie i ochronę układów pieszo – jezdnych uliczek wewnętrznych osiedla, 

 zachowanie i ochronę układów zieleni osiedlowej i ciągów pieszych, 

 w celu poprawienia bilansu parkingowego w obszarze opracowania, dopuszczono spiętrzenie 

istniejących parkingów terenowych, 

W zakresie poprawy walorów architektonicznych i krajobrazowych wprowadzono: 

 uzupełnienie kompozycji przestrzennej i podkreślenie rangi miejsca w rejonie południowego 

narożnika skrzyżowania al. Komisji Edukacji Narodowej i ul. B. Bartoka, poprzez wprowadzenie 

rejonu lokalizacji dominanty wysokościowej oraz przeznaczenie tego terenu pod funkcje usługowe i 

zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, 

 wprowadzenie przestrzeni wymagających szczególnej aranżacji przy skrzyżowaniu al. Komisji 

Edukacji Narodowej z ul. B. Bartoka oraz wzdłuż ul. B. Bartoka, 

 wyznaczenie elewacji wymagających szczególnego opracowania oraz kształtowanie pierzei 

usługowych przy skrzyżowaniu al. Komisji Edukacji Narodowej z ul. B. Bartoka, 

 określenie zasad kształtowania przestrzeni publicznych, 

 określenie zasady i warunków sytuowania ogrodzeń, obiektów małej architektury, tablic i urządzeń 

reklamowych. 

W zakresie wymogów ochrony środowiska w projekcie planu wprowadzono minimalny udziału 

procentowy powierzchni biologicznie czynnej (możliwie jak najwyższej dla poszczególnych terenów). 

Wprowadzono nakaz ochrony drzew do zachowania oraz nasadzenia rzędów drzew, oznaczonych na 

rysunku planu. Ustalono strefę zieleni, w której nakazano utrzymanie istniejącej zieleni w szczególności 

drzew i krzewów, ograniczono powierzchnię utwardzoną oraz dopuszczono realizację zbiorników 

wodnych. Ustalono odpowiednią kwalifikację terenów w przepisach ogólnych w zakresie ochrony przed 

hałasem. Wprowadzono zakaz lokalizowania usług powodujących, poza miejscem prowadzonej 
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działalności usługowej, przekroczenie standardów jakości środowiska w odniesieniu do funkcji 

mieszkaniowej. 

W zakresie wymogów ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej w obszarze planu oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie brak jest ustanowionych form 

ochrony zabytków, jak również obiektów wymagających takiej ochrony w planie miejscowym. 

  Walory ekonomiczne przestrzeni nie odgrywają w tym planie istotnej roli z uwagi na fakt, że 

większość gruntów w granicach opracowania stanowi własność miasta lub Skarbu Państwa.  

W przypadku uchwalenia planu tylko jedna działka miejska oddana w użytkowanie wieczyste 

osobom prywatnym znajdzie się w liniach rozgraniczających inwestycji celu publicznego (A.21.ZP/US) 

i będzie wymagała uregulowania stanu własności. Pozyskanie gruntu pod wskazany w planie cel 

publiczny, nastąpi w trybie art. 112-121 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (Wywłaszczanie 

nieruchomości) lub wyniku porozumienia.  

Ponad to obszar objęty planem stanowi przestrzeń zagospodarowaną, w której plan nie wprowadza 

zasadniczych zmian. Proponowane uzupełnienia układu drogowego ograniczają się głównie do budowy 

fragmentów chodników.  

Ze względu na fakt, że teren objęty planem stanowi w pełni zagospodarowane osiedle mieszkaniowe 

nie przewiduje się sprzedaży gruntów miejskich , a co za tym idzie dochodów z tego tytułu. Nie 

przewiduje się również znaczącego wzrostu dochodów z podatków gruntowych. 

W zakresie prawa własności najwięcej jest gruntów miejskich (niemal 70%) z czego niewielka część 

jest we władaniu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Stokłosy, około 5,5 ha gruntów 

m.st. Warszawy stanowią tereny oświatowe. Grunty Skarbu Państwa stanowią ok. 25 % gruntów, 

znajdują się one głównie w liniach rozgraniczających dróg. Stosunkowo niewielką grupę stanowią 

działki prywatne obejmujące nieco ponad 2% ogólnej powierzchni planu oraz działki o nieustalonej 

własności (obejmujące 1,5 ha powierzchni planu, co stanowi blisko 5%).   

W obszarze nie występują elementy związane z zapewnieniem potrzeby obronności 

i bezpieczeństwa państwa. Przewidywane powiązania przestrzenne planu umożliwiają dostęp 

mieszkańców, pracowników i użytkowników terenu do publicznego transportu zbiorowego (metra, 

autobusu). W planie wprowadzono także ułatwienia dla pieszych i rowerzystów poprzez ustalenie 

przebiegu głównych powiązań pieszych i dopuszczenie realizacji dróg rowerowych oraz nakaz 

dostosowania chodników, pochylni, schodów, przejść przez jezdnie do potrzeb osób o ograniczonej 

mobilności, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz rodziców z wózkami dziecięcymi. 

Potrzeby interesu publicznego zostały zapewnione m.in. przez wskazanie do zachowania terenów 

usług oświaty oraz tereny sportu i rekreacji (A.7.UO, A.11.UO i A.10.UO/US). W planie wskazano 

teren zieleni urządzonej – park oraz tereny sportu i rekreacji (A.21.ZP/US i A.33.ZP/US) i tereny dróg 

publicznych. 

W planie zapewniono także potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w tym sieci 

szerokopasmowych, rezerwując na ich rozbudowę tereny w liniach rozgraniczających ulic, oraz 
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zaopatrzenia ludności w wodę poprzez nakaz podłączenia się do sieci miejskich wodociągów i ich 

możliwą rozbudowę.   

W procedurze prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego północnej części 

osiedla Stokłosy – część A zapewniono udział społeczeństwa. Przebieg procedury w formie ogłoszenia 

Prezydenta o terminie zbierania wniosków (zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym) był publikowany również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu m.st. Warszawy. Prezydent m.st. Warszawy ogłosił o zbieraniu wniosków do planu, które można 

było składać do dnia 16 października 2015 r. Po ogłoszeniu Prezydenta m.st. Warszawy wpłynęło 

ogółem 147 wniosków, z czego 49 wniosków dotyczyło fragmentu na północ od ul. B. Bartoka (części 

A). Wnioski dotyczyły głównie zachowania istniejącego charakteru i formy zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i wielorodzinnej, zapewnieniu miejsc parkingowych oraz zachowanie lokalne charakteru 

dróg osiedlowych. 

Prezydent m.st. Warszawy 8 sierpnia 2017 r. ogłosił o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy. Dostęp do 

informacji o terminach wyłożenia do publicznego wglądu, dyskusji publicznej i zbierania uwag został 

zapewniony poprzez publikowanie w prasie, wywieszenie obwieszczeń i na stronach internetowych BIP 

m.st. Warszawy. 

W trakcie wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu, od 18 sierpnia 2017 r. do 

18 września 2017 r., dwa razy w tygodniu zapewniono w siedzibie Biura dyżury projektanta planu. W 

dniu 2 września 2017 r. odbył się dodatkowy dyżur projektanta planu w szkole podstawowej nr 319 przy 

ul. Wokalnej 1. Zgodnie z wymogami ustawowymi w dniu 6 września 2017 r. o godz. 18:00, 

przeprowadzono dyskusję publiczną z udziałem pracowników Biura Architektury i Planowania 

Przestrzennego, Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju oraz mieszkańców 

i zainteresowanych stron. Z dyskusji został sporządzony protokół. Do 2 października 2017 r. zbierano 

uwagi do planu, a informacja o sposobie ich rozstrzygnięcia znalazła się na stronach internetowych BIP 

m.st. Warszawy. 

W ramach wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, w terminie ustawowym, wpłynęło 

ogółem 74 uwag, z czego 33 uwagi dotyczyło fragmentu na północ od ul. B. Bartoka (części A) i 

dotyczyły następujących zagadnień: 

 zmiana przeznaczenia terenu A.20.ZP/US na teren zieleni parkowej ZP oraz usunięcie dojazdu do 

tego terenu (skrócenie części terenu A.23.KPJ), 

 zmiana przeznaczenia terenu A.20.ZP/US na teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW, 

do 11 kondygnacji wysokości i zapewnienie dojazdu od strony ul. Dolina Służewiecka, 

 określenie sposobu zagospodarowania i wytyczenie drogi dojazdowej do dz. ew. 13/1 z obr. 1-10-02 

w terenie A.21.ZP/US, 

 dopuszczenie realizacji zabudowy sportowej (przykrycie kortów tenisowych) w terenie A.21.ZP/US, 

 zapewnienie dojazdu do terenu A.21.ZP/US od strony drogi 6.KD-D, 
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 obniżenie wysokości do 2 – 3 kondygnacji oraz bez dopuszczenia funkcji usługowej na terenie 

A.16.KS, 

 zmiana przeznaczenia terenu A.25.MN na dz. ew. nr 16 i 17 z obr. 1-10-02 na teren zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej MW. 

Poza ww. uwagami, kilka dotyczyło korekty nieścisłości w zapisach tekstu planu, zakazu realizacji 

ogrodzeń, zmiany parametrów zabudowy lub granic pomiędzy terenami.  Nieuwzględnienie uwag 

wynika z przepisów obowiązującego prawa, zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych, sprzeczności pomiędzy interesami poszczególnych 

mieszkańców i podmiotów gospodarczych. 

Prezydent m.st. Warszawy 15 czerwca 2018 r. ogłosił o ponownym wyłożeniu do publicznego 

wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy 

– część A. Dostęp do informacji o terminach wyłożenia do publicznego wglądu, dyskusji publicznej i 

zbierania uwag został zapewniony poprzez publikowanie w prasie, wywieszenie obwieszczeń 

i na stronach internetowych BIP m.st. Warszawy. 

W trakcie wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu, od 22 czerwca 2018 r. do 

30 lipca 2018 r., dwa razy w tygodniu zapewniono w siedzibie Biura dyżury projektanta planu. Zgodnie 

z wymogami ustawowymi w dniu 4 lipca 2018 r. o godz. 17:00, przeprowadzono dyskusję publiczną z 

udziałem pracowników Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Miejskiej Pracowni 

Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju oraz mieszkańców i zainteresowanych stron. Z dyskusji 

został sporządzony protokół. Do 30 sierpnia 2018 r. zbierano uwagi do planu, a informacja o sposobie 

ich rozstrzygnięcia znalazła się na stronach internetowych BIP m.st. Warszawy. 

W ramach wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, w terminie ustawowym, wpłynęło 11 

uwag. Uwagi dotyczyły następujących zagadnień: 

 zmianę parametrów zabudowy i zagospodarowania na terenach: A.4.KS, A.21.ZP/US, A.31.MW, 

 zmiana przeznaczenia terenu A.20.ZP/US na teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW, 

do 11 kondygnacji wysokości i zapewnienie dojazdu od strony ul. Dolina Służewiecka, 

 wprowadzenie możliwości realizacji hali sportowej na terenie A.10.UO/US, 

 wprowadzenie możliwości nadbudowy istniejących budynków mieszkalnych, 

 wyznaczenie dodatkowych rzędów drzew w drogach 1.KD-GP, 2.KD-G i 3.KD-Z, 

 zmianę zapisów dotyczących ogrodzeń i reklam. 

Nieuwzględnienie uwag wynika z przepisów obowiązującego prawa, zasad ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, sprzeczności pomiędzy interesami 

poszczególnych mieszkańców i podmiotów gospodarczych. 

Jawność i przejrzystość procedury została zachowana poprzez kolejność przeprowadzenia 

wymaganych ustawą etapów procedury. Na etapie przed ustawowym opiniowaniem i uzgadnianiem, 
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projekt planu był dodatkowo udostępniony wielu jednostkom miejskim, w tym Burmistrzowi Dzielnicy 

Ursynów a także instytucjom, które mogą mieć wpływ na ustalenia planu. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy – 

część A opracowano w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945). Procedura planistyczna przebiega zgodnie z art. 17 

(pkt 1-5) ww. ustawy. Projekt planu był przedmiotem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.). 

Zgodnie z procedurą wynikającą z powyższych przepisów prawa, sporządzono prognozę 

oddziaływania na środowisko, która stwierdza, że realizacja ustaleń planu nie będzie miała znaczącego 

wpływu na przyrodnicze elementy środowiska oraz na warunki życia na tym obszarze. 

Opracowanie planu miejscowego jest zgodne z wykonanymi przez Prezydenta Miasta ocenami 

aktualności studium i planów miejscowych oraz uchwałą Rady m.st. Warszawy  

nr XIV/284/2015 z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy i miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

Uchwalenie planu wywołuje skutki finansowe w związku z realizacją zadań z zakresu inwestycji 

celu publicznego (drogi, teren), co wynika także z ustawy o samorządzie gminnym (art.7 tej ustawy). 

Równocześnie w wyniku jego uchwalenia mogą się pojawić roszczenia wynikające z art. 36 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Są to roszczenia związane z ograniczeniem lub 

niemożnością korzystania z nieruchomości w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym 

przeznaczeniem, poniesioną rzeczywistą szkodą, a także ze zmianą wartości nieruchomości.  

Środki finansowe na realizację ww. zadań powinny być przewidziane w obowiązującej Wieloletniej 

Prognozie Finansowej m.st. Warszawy, a także w nowych uchwałach budżetowych Rady m.st. 

Warszawy. Proces realizacji ustaleń planu jest procesem wieloletnim o nieokreślonym horyzoncie 

czasowym, szeroko uwarunkowanym. Zarówno wydatki jak również wpływy do budżetu mogą 

rozkładać się na przestrzeni wielu lat. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy – 

część A spełnia wymogi obowiązujących przepisów w tym zgodności ze Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, uchwalonego Uchwałą nr 

LXXXII/2746/2006 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 października 2006 r. (z późn. zm.)  

i może być może być przedstawiony do dalszego etapu procedowania zgodnie z art.17 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 


