
CHARAKTERYSTYCZNEPARAMETRY:
• zabudowa. mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna z ustugami, qaraze

podziemne, maksymalna wysokosc budynkow: dla zabudowy jednorodzinnej -
2,5 kondygnacji (ok. 11m od poziomu lstniejaceqo), dla zabudowy wielorodzinnej
z uslugami 5 kondygnacji (ok. 19m od poziomu istniejqcego) z mozliwoscla
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Spoldzielnia
Wlasnosc: Skarb Paristwa,
Wladajqcy: Spotdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa .Natolin"
Mieszkaniowa .Przy Metrze"

przewidzianej do realizacji w Gminie Warszawa - Ursynow, przy uLLanciego i
ul.Plaskowickiej - na dzialce nr ew. 4, obreb 1-11-05 (czesc), pow. terenu ok. 5 ha.

osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z usJugami
oraz zespolem rekreacyjno-sportowym, z przylaczami infrastruktury
technicznej, stacjami trafo izagospodarowaniem terenu

na podstawie :
ustaleri Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy
zatwierdzonego Uchwala Rady m. st. Warszawy Nr XXXV/199/92 z dnia 28 wrzesnia
1992r. oqloszona w Oz. Urz. Woj. Warszawskiego Nr 15 z dnia 15 pazdzlernika
1992r. poz.184

Spoldzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze"

po rozpatrzeniu wniosku Inwestora:

Stosownie do przepisow art. 104 i 107 Kodeksu Postepowania Administracyjnego
(Oz. U. z dnia 28 marca 1980r. Nr 9 z pozniejszyml zmianami) oraz art. 40, ust. i 3,
art. 42 Ustawy z dn. 7 Jipca1994r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. Nr
89, poz.415)

DECYZJA NR 454 196
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
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Teren projektowanej inwestycji polozony jest w zasiequ sieci uzbrojenia miejskiego.

3.WARUNKI OBStUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Projekt budowlany powinien spelnlac warunki okreslone w :
o Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14

grudnia 1994r. w sprawie warunk6w technicznych, Jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Oz. U. nr 10, poz. 46, z pozniejszymi zmianami);

o Ustawie z dnia 14 marca 1985r. 0 Panstwowe] Inspekcji Sanitarnej (Oz. U. nr 12,
poz.49);

e Ustawie z dnia 16 pazdziernlka 1991r. a ochronie przyrody (Oz. U. nr 114);
• Ustawie z dnia 21 maroa 1985r. 0 drogach publicznych (Oz. U. nr 14, poz. 60).

2.WARUNKI WYNIKAJA_CEZ PRZEPISOW SZCZEGOLNYCH

Ustalenia oqolne dla obszaru:
• plan ustala rejon koncentracji usluq II i III stopnia obstugi w AI.Komisji Edukacji

Narodowej,
o projektowana inwestycja znajduje si~ w strefie B obslugi komunlkacyjAej--,w-kt6rej

obowiazuje nakaz realizacji potnelJparkingowych dla sarnochodow osobowych
na dzialkach wlasnych, \:.

• od strony polnocne] teren projektowanej inwestycji graniczy z ulica Plaskowickiej
zbiorcza, tranzytowa,

PLAI\lU

lokalizacji jednego obiektu - dominanty 0 wysokosci 10 kondygnacji (ok. 30m od
poziomu istniejaceqo); powierzchnia uzytkowa og6tem ok.23 OOOm2; ,

• uklad komunikacyjny z parkingami naziemnymi;
• zespol rekreacyjno-sportowy W sasiedztwie Lasku Brzozowego.
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Granice terenu objeteqo decyzja oznaczono literami: ABCOEA, FGHIJF i KLMOPK
na mapie nr 196, stanowiacej zalacznik do niniejszej decyzji.
Graniee inwestowania dla poszezeg61nychinwestor6w zostana wydane po zawarciu

____ ---"'u~godysadowej i podpisaniu aktu notarialnego.
I

'~1.lvARUNKI WYNIKAJA_CE Z USTALEN MIEJSCOWEGO
-gilGOSPOOAROWANIA PRZESTRZENNEGO M. ST. WARSZAWYCl- 0

N ra
E'~
~~ ojektowana iriwestycja polozona jest w obszarze mieszkaniowo-ustugowym M~-
~2.,. .
·~Ustalenia pcdstawowe dla obszaru sa nastepujace:
a) w obszarze preferuje sie utrzymanie i rozw6j funkcji mieszkaniowyeh wraz z

------' urzadzeniarni I-stopnia obslugi,
b) w obszarze dopuszcza si~ utrzymanie i lokalizowanie urzadzeri usJugowych II-go i

Ill-stopnia obsJugi oraz innych funkcji nie kolidujacych z funkcjarni preferowanymi,
c) w obszarze wyklueza sie lokalizowanie obiekt6w, ktorych uciazliwoscl

szkodliwosci dla srodowiska wykraezalyby poza graniee terenu inwestycji.



Stwierdzam zqodncsc I
Z oryginaielTl i

• Obsluqa projektowanego osiedla od stro':":n::-:-y-u-'-."-[--a-nc-'Iego:-f';tale-zy-'zaprojektowac
ulice na przedluzeniu ulicy Migdalowej oraz druqa w odleqlosci ok. 200m na
poludnie ad wlotu ulicy Migdalowej. Dla tych ulic nalezy przewidziec szerokosc
minimum 20m w liniach rozqraniczajacych, zapewniajaca doprowadzenie sieci
inzynieryinych dla przewidywanej zabudowy uslugowo-mieszkaniowej wzdluz

4.WARUNKI OBStUGI KOMUNIKACY JNE
dn:a

3.8. Sieci uzbrojenia inzynieryjneqo w ulicach gminnych nalezy projektowac 0
srednicach i zaqlebieniach urnozllwiaiacych doprowadzenie medi6w i odprowadzenie
sciekow z przewidywanej zabudowy przy AI.KEN. Zaprojektowane sieci uzbrojenia
inzyrueryjneqo nalezy przed uzgodnieniem w przedsiebiorstwach miejskich
potwierdzic w Wydziale Technicznym oraz Wyqzi.c;lleGl6wnego Architekta Gminy tut.

.v[ ":"L1-".r"l~d:";l.J0i -.......I..-....i......:."_.-.ic :·~LCI ,Urzedu . WydZlal Architektury i Budown'C(\'/3 '
dla Dzielnicy Ursynow

3.7. Telekomunikacja
W zakresie mozliwosci podlaczenia do sieci telefonicznej inwestor powinien
wystapic do Telekomunikacji Polskiej S.A.

3.6.0grzewanie
UstaJa sie nakaz ogrzewania budynk6w w oparciu 0 nieszkodliwe ekologicznie
czynniki grzewcze.
W ulicy Lanciego przewidywana jest budowa sieci cieplnej 2xDn2S0 i 2xDn200 w
oparciu 0 projektowana rnaqistrale cieplownicza w ul.Plaskowickiej.
o szczeg6towe warunki zasilania nalezy wystapic do SPEC.

3.5. Zaopatrzenie w gaz
Zaopatrzenia w gaz z istniejaceqo qazociaqu niskiego clsnienia w ul.Lanciego.
Inwestor powinien wystapic do Mazowieckiego Okreqoweqo Zakladu Gazownictwa 0
warunki podlaczenia, okreslajac zakres przewidywanych potrzeb.

3.4. Zaopatrzenie w enerqie elektryczna
Inwestor powinien wystapic do Stolecznego Zakladu Energetycznego S.A. 0
przydzial mocy i warunki podlaczenia. Nalezy ticzyc sie z koniecznoscia lokalizacji
stacji trafo na terenie osiedla.

3.3. Odprowadzenie w6d deszczowych
Wody deszczowe z powierzchni dach6w i nawierzchni utwardzonych nalezy
odprowadzic do lstniejaceqo kanalu deszczowego w ul. Lanciego. Inwestor powinien
wystapic do MPWiK 0 warunki podlaczenia.

3.2. Odprowadzenie sciekow bytowo-gospodarczych
Projektowane osiedle nalezy podtaczyc do kanalizacji miejskiej. Odbiornikiem
sciekow bedzie istniejacy kanal sanitarny w ul.Lanciego. 0 szczeg6lowe warunki
podlaczenia Inwestor powinien wystapic do MPWiK.

3.1. Zaopatrzenie w wode
Zaopatrzenie w wode z istniejaceqo wodociqgu miejskiego sr.200 w ulicy Lanciego.
Inwestor powinien wystapic do MPWiK 0 warunki podlaczenia.
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Teren projektowanej inwestycji graniczy ad zachodu z projektowanym zespolem
ustugowym wzdluz al.KEN, od poludnia z kompleksern zieleni Lasek Brzozowy, od
wschodu z ullca Lanciego i od p6tnocy z ulica Plaskowickiej. W rozwiazaniach
przestrzennych nalezy uwzqlednic harmonijne wkomponowanie projektowanego
zespolu w otaczajaca przestrzen, ze szczeg61nym uwzqlednieniern nastepujacych
uwarunkowan:
• nalezy uwzqlednic sasiedztwo teren6w przeznaczonych na funkcje ustugowe w

pasie porniedzy AI. KEN i zachodnla granicq teren6w objetych decyzja;
• od strony ulicy Ptaskowickiej zabudowa wysoka z programem mieszkaniowo

ustugowym w parterach (zaleca sie lokalizacje m. in. ustug ponadpodstawowych)
z czytelna pierzeja w nawiazaniu do projektowanej zabudowy ustugowej w rejonie
naroznika KEN-Pfaskowickiej. Parter ustugowy dostepny dla klienta z chodnika
dla pieszych wzdluz ulicy.

6.ZALECENIA DOTYCZI\.CE ZASAD KSZTAlTOWANIA ZABUDOWY

StwltncJzalll zgodnosc
Z orygina!em

• Projektowane osiedle nalezy podlaczyc do sieci miejskich (kanalizacja sanitarna i
deszczowa, wodociqg).

• Do kanalizacji sanitarnej rnoqa bye odprowadzane tylko scieki bytowo
gospodarcze nie wymagajqce podczyszczenia. Scieki z qarazy oraz dr6g i
parking6w naziemnych przed odprowadzeniem do kanalizacji nalezy podczyscic z
zanieczyszczen stalych i ropopochodnych.

• Nawierzchnie dr6g i parking6w powinny bye okrawezrnkowans
nieprzepuszczalne dla sciekow deszczowych.

• Ogrzewanie budynku nie mozs powodowac emisji do atmosfery szkodliwych
pylow i gaz6w. W przypadku zastosowania indywidualnego zrodla ciepla nalezy
uzyskac decyzje 0 dopuszczalnej emisji zanieczyszczen z Wydziatu Ochrony
Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa Urzedu Wojew6dzkiego.

• Przed opracowaniem projektu budowlanego wykonac inwentaryzacje i waloryzacjs
istniejqcej zieleni wysokiej. Wartosciowe zadrzewienia zachowac i wlaczyc w
uklad przestrzenny osiedla.

• Nalezy uzyskac opinie WZMiUW na temat istniejqcego rowu na przedluzeniu ulicy
Migdatowej.

5. WARUNKI DOTYCZI\.CE OCHRONY SRODOWISM
I

-4-

AI.KEN. Proponowane linie rozgraniczajqce ulic zostaly zaznaczone na
zalaczniku graficznym. W celu uzyskania ostatecznych linii rozgraniczajqcych
Inwestor winien wystapic do Biura Planowania Rozwoju Warszawy 0 opracowanie
danych technicznych w/w dw6ch ulic. Elementy przekroju ulicznego uzqodnic z
Wydziatem Gt6wnego Architekta Gminy. Po zrealizowaniu - ulice te nalezy
przekazac Gminie Ursyn6w za posrednictwem Wydziatu Technicznego tut.
Urzedu.

• Nalezy zaprojektowac miejsca parkingowe w ilosci 1,3 miejsca/mieszkanie, 30
miejsc na 1000m2 pow. uzytkowe] usluq. Vvskaznik parkingowy uzqodnic z
Zarzadern Dr6g Miejskich.

• Zaleca sie obsadzenie drzewami ulicy Lanciego.

4



oraz uzyskanie stosownych opinii i uzqodnien, w tym m.in. :
• uzyskanie dokumefl~Jwi~[dzajqG.e.99.J2rawo do dysponowania nieruchornoscia;

I _),,'_CoIJ 1."....is ta u,0k ..C::,"'_\}~~f•.lrSitl' 'y
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~Jydzlal Archltektury I BUdownlcl\:;a

ella OZlell1lCYUrsynow
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Opracowanie projektu budowlanego, ktory powinien spelniac wymogi:
• Zarzadzenia MGPiB z dnia 30.12.1994r. w sprawie szczeg6towego zakresu

formy projektu budowlanego;
• decyzji 0warunkach zabudowy i zaqospodarowania terenu

8.ZAKRES OZIAtAN PRZEO POZWOLENIEM NA BUOOW~

a) Zapewnienie dostepu do drogi publicznej. Zgodnie z punktem 4. niniejszej decyzji
nalezy przekazac Gminie dwie ulice.

b) Ochrona przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej, gazu oraz ze srodkow lacznosci.

c) Ochrona przed uciazliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaklocenia
elektryczne, promieniowanie.

d) Ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby.
e) Realizacja inwestycji powinna bye zgodna z warunkami wykonawstwa i odbioru

robot budowlano-montazowych z uwzqlednieniern przepisow BHP.
f) Tereny rekreacyjno-sportowe winny bye udostepnione na okreslonych zasadach

rowniez dla rnieszkancow spoza terenu.

7.WARUNKI OOTYCZA.CEOCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

• od strony poludniowej zabudowa mieszkaniowa 0 nizszej intensywnosci (maks.
wysokosc 2,5 kondygnacji), nalezy zapewnic czytelne powiazanie osiedla z
terenami otwartymi;

• na terenie pomiedzy Laskiem Brzozowym a projektowanq utica (teren KLMNOPK)
nalezy zaprojektowac zespol rekreacyjno-sportowy w otoczeniu zieleni (zamiennie
za teren sportowy po przeciwnej stronie ulicy Lanciego, przewidziany do
likwidacji). Tereny sportowe nalezy powiazac funkcjonalnie z terenami
wypoczynku biernego w Lasku Brzozowym.

• dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej nalezy przewidziec 25% powierzchni
teren6w pod zieleri j rekreacj~ (w tym place zabaw dla dzieci zgodnie z
Rozporzadzeniern Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (Oz. U. Nr
10, poz.46);

• zaleca sie wkomponowanie w przekroj ulicy projektowanej na przedtuzeniu ulicy
Migdatowej istniejacej zieleni wysokiej;

• nieprzekraczalne linie zabudowy od strony ulicy Lanciego i ulicy Plaskowickiej
zostaly zaznaczone na zalaczniku graficznym;

• ze wzpledu na lokalizacje inwestycji w eksponowanym rejonie AI.KEN nalezy
zwrocic uwaqe na staranne opracowanie elewacji oraz dobor rnaterialow
elewacyjnych;

• rysunek elewacji od strony ul.Plaskowickiej i Lanciego oraz koncepcje
urbanistyczna osiedla i terenow rekreacyjnych przedstawic do akceptacji
Glownego Architekta Gminy Ursynow,
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Przepis nie dotyczy natomiast Prezydenta m.st. Warszawy. Potwierdza to dowodnie przepls art.13
ust.2 ustawy warszawskiej, kt6ry wyraznle wskazuje, ze przejecie przez Miasto dodatkowych
kompetencji wymaga zgody wszystkich gmin, co w tym przypadku nie nastapilo. Rowniez z przepisu
art.24 ust.1 pkt 1 ustawy warszawskiej (a contrario) wynika, ze kompetencje w zakresie wydawania
decyzji 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w caloscl naleza do gmin warszawskich, a
nie do zwiazku komunalnego jakim jest Miasto stoleczneWarszawa.

Jednoczesnie nalezy stwierdzic, ze brak jest podstaw prawnych do opierania przepis6w Statutu m.st.
Warszawy dotyczqcych wydawania decyzji 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na
upowaznieniach z ustawy 0 zagospodarowaniu przestrzennym, gdyz w ustawie tej upowaznien w tym
zakresie nie ma. Tym samym Statut w przedmiocie wydawania decyzji 0 warunkach zabudowy i

Podstawe prawna wydania decyzji przez Burmistrza Gminy Warszawa-Ursyn6w stanowi art. 4 i 40
ust. 3 ustawy 0 zaqospodarowanlu przestrzennym oraz art. 4 i art.5 ust. 2 ustawy 0 ustroju
m.st.Warszawy pomimo przepisu §25 Statutu m.st. Warszawy.

Przyjety na podstawie ustawy 0 ustroju m.st. Warszawy Statut nie moze zawierac przeprsow
kompetencyjnych albowiem ustawa, na podstawie kt6rej statut zostal uchwalony zawiera przepisy 0

charakterze ustrojowym. Podejmowanie dzlalari wfadczych przez organy Miasta rnoze wlec
nastepowac wylacznie na podstawie wyraznych przepis6w kompetencyjnych, kt6re ustalaja konkretne
upowaznlenia do takich dzlalan. Zawierajq je zazwyczaj ustawy prawa materialnego, regulujqce
poszczeg61nedziedziny administracji publicznej. Przyjety przez Rade m.st. Warszawy na podstawie
ustawy warszawskiej Statut Miasta nie rnoze zatem rozszerzac zakresu dzlalanla organ6w m.st.
Warszawy poza wyrazne upowaznlenie ustawowe ani tez - tym bardziej - zawierac przepis6w
kompetencyjnych sprzecznych z postanowieniami ustaw prawa materialnego. Przepisy materialno
prawne i kompetencyjne w zakresie wydawania decyzji 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu zawiera ustawa 0 zagospodarowaniu przestrzennym. ArtAO ust.3 tej ustawy przewiduje wprost,
ze sa to kompetencje w6jt6w, burmistrz6w i prezydent6w miast - jako przewodniczqcych zarzadow
gmin w rozumieniu przepis6w ustawy 0 sarnorzadzie terytorialnym, w tym rowniez i burmistrz6w gmin
warszawskich.

Wygasni~cie decyzji stwierdza Vi formie decyzji organ, kt6ry jq wydat.

• zapewnienia od jednostek rniejskich dostaw: energii elektrycznej, wody, gazu,
odprowadzenia sciekow oraz warunk6w przylaczenia do obiektu;

• uzgodnienia rozwiazania technicznego przylaczy z jednostkami miejskimi oraz
Zespolern Uzgadniania Dokumentacji przy Wojew6dzkim Wydziale Geodezji i
Gospodarki Gruntami;

• Zarzadu Dr6g Miejskich;
• Wojew6dzkiego Zarzadu Melioracji i UrzadzenWodnych;
• opinii Gl6wnego Architekta Gminy dot. koncepcjt4f:9~Q~SJ~Sf,QE3J()~~~ela.

! Wydz,af Architektu ry' i B~d~;;;l~;;:.:il
/ dla Dz,eln,cy UrsYllow

9.0KRES WAZNOSCI DECYZJI IdlllCl
(' Slwlerdz81ll zgoo'nos'c,

N· ., decvzi .. I'miejsza ecyzjawygasa, jeze I: I Z oryginaiem
• inny wnioskodawca uzyskal pozwolenia na bu~d~ow~~-,---..:...:=------_j

• z dniem wejscia w zycie nowego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub jego zmiany jest sprzeczna z jego ustaleniami.
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Dowiadornosci:
1. Wydziat Zagospodarowania Przestrzennego Biura Zarzadu M. S1.Warszawy

ul.Miodowa 6/8, 00-251 Warszawa
2. Wydziat Rozwoju M. st. Warszawy

ul.Miodowa 6/8, 00-251 Warszawa
3. Zarzad Drog Miejskich

ul.Chmielna 120, 00-801 Warszawa
(!lUrzqd Gminy Warszawa-Ursynow w/m

- Wydziat Geodezji i Gospodarki Gruntami
- Wydziat Techniczny
- Referat Architektury i Nadzoru Budowlanego
- Referat Realizacji Urbanlstyczne]

Wtadajqcy terenem objetym niniejsza decyzja i dzialka sasiednia;
2) Sp6tdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa .Natolin"

ul.Lanciego 12, 02-792 Warszawa

Zalacznik:
mapa nr- 454 196 z granicami lokalizacji

Otrzymujq: Wa rsz awa, dnia -___;----;:u::-:'..n'ffi'1''>h,uva
Inwestor
1) Sp6tdzielnia Mieszkaniowa .Przy Metrze"

ul.Lanciego 12, 02-792 Warszawa

Zgodnie z art. 46 ustawy 0 zagospodarowaniu przestrzennym niniejsza decyzja nie
rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawniert os6b trzecich, a
wnioskodawcy, kt6ry nie uzyskal prawa do terenu nie przystuguje roszczenie 0
zwrot naktad6w poniesionych w zwiazku z otrzyrnana decyzja 0 warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.
Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Samorzqdowego Kolegium Odwotawczego
w Warszawie w Warszawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty
doreczenia.

zagospodarowania terenu 'nie jest przepisem wykonawczym wzqledern ustawy 0 zagospodarowaniu
przestrzennym.
Tym samym wydawanie decyzji 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez Burmistrza
Gminy Warszawa-Ursynow, mimo brzmienia §25 Statutu m.st. Warszawy, uzasadnione jest
wyraznyrn postanowieniem artAO ust.s ustawy 0 zagospodarowaniu przestrzennym, ktoreqo przepis
Slatutu nie rnoze wytaczyc i nie wylacza.
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