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Mamy szczęście, że w 2013 roku ówczesne władze 
gminy zdecydowały się na uruchomienie procedury 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego (MPZP) dla całego Józefosławia. Dzięki 
temu mamy szansę zmienić bardzo zły i degradujący 
naszą miejscowość plan (tworzony w latach 1994-2010) 
i wprowadzić zmiany, które będą kształtowały Józefo-
sław przez kolejne lata. 

Co oferuje istniejący obecnie MPZP? Archaiczną 
(z  czasów osadnictwa niemieckiego) sieć lokalnych 
dróg, bez połączeń pomiędzy głównymi ulicami, brak 
ciągów umożliwiających ruch pieszy i rowerowy skra-
cający dystanse pomiędzy różnymi częściami miejsco-
wości; zapisy, które umożliwiają budowanie domów 
wielorodzinnych pod przykrywką zabudowy jednoro-
dzinnej, brak zróżnicowania wielkości działek dla bu-
dynków jednorodzinnych wolnostojących, bliźniaków 
czy szeregowców, zbyt liberalne podejście do ilości 
miejsc parkingowych na osiedlu, zbyt duża intensyw-
ność zabudowy itd. Itp. Bez zmian miejscowego pla-
nu nasze problemy związane z galopującą urbanizacją 
będą się tylko pogłębiać. Im szybciej ta zmiana nastąpi 
– tym lepiej dla nas wszystkich.

Uczestniczymy w tworzeniu najważniejszego doku-
mentu prawa miejscowego, który będzie miał bezpo-
średni wpływ na życie obecnych i przyszłych miesz-
kańców. Musimy zrobić wszystko, by za 10 lat nikt nie 
zarzucił nam krótkowzroczności czy ulegania chwilo-
wym emocjom czy obawom.

Wstęp 

Wnioski i uwagi mieszkańców do projektu planu naj-
częściej odzwierciedlają sprzeczne interesy i są bardzo 
emocjonalne. Na przykład narzekamy na brak dróg, ale 
nie chcemy, aby nowa ulica przebiegała pod naszym 
domem. Mieszkamy na osiedlu w lokalu na 2 piętrze, 
ale protestujemy przeciwko temu, aby na pustej dział-
ce obok ktoś również zamieszkał na 2 drugim piętrze 
w budynku wielorodzinnym, apelujemy o zakaz gro-
dzenia osiedli, a sami nie wyobrażamy sobie, aby przez 
osiedle mógł przejść „obcy”. Taka jest rzeczywistość, 
z którą mamy do czynienia wszędzie – nie tylko w Jó-
zefosławiu, ale i wielu miejscach w Polsce i na świecie. 
Dlatego projektanci i urzędnicy muszą patrzeć na te 
sprawy szerzej i proponować rozwiązania racjonalne 
zarówno pod względem urbanistycznym, prawnym, ale 
także finansowym. 

Nasze uwagi (jak każde inne) będą rozpatrywane 
zgodnie z procedurą przez burmistrza i Radę Miejską. 
Mogą być przyjęte lub odrzucone, ale odzwierciedlają 
nasze myślenie o Józefosławiu i są spójne z naszym 
programem Józefosław 2.0, przedstawionym we wrze-
śniu 2014 r. 

Wiele proponowanych w nowym projekcie MPZP roz-
wiązań wymaga uzgodnień i porozumień z właścicie-
lami nieruchomości czy wspólnotami. Miejmy nadzieję, 
że na etapie rozstrzygania uwag i przygotowywania 
kolejnego projektu MPZP uda się takie rozwiązania wy-
pracować. 
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Jednym z najważniejszych obszarów, na którym się 
koncentrujemy, to poprawa układu komunikacyjne-
go Józefosławia. Nie chodzi tylko o to, by budowano 
skrzyżowania i ulice, które już dawno powinny być zbu-
dowane. Najważniejsze jest, aby krok po kroku tworzyć 
spójny system drogowy, w którym poszczególne ulice 
pełnią określone funkcje, a ich parametry odpowiadają 
tej funkcji.

Dzisiaj podróżujemy po Józefosławiu ulicami, które 
w  żaden sposób nie spełniają parametrów technicz-
nych do obsługi ruchu samochodowego, z jakim mamy 
tu do czynienia. Jeśli nałożymy na to ruch pieszy i ro-
werowy – w zasadzie każda ulica i skrzyżowanie staje 
się potencjalnym zagrożeniem dla wszystkich uczest-
ników ruchu. 

Drogi w Józefosławiu

Obecny układ utwardzonych dróg gminnych w Józefosławiu

Józefosław w 1931r. 
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Słabo rozwinięta sieć dróg publicznych sprawia, że 
rzeczywista odległość pomiędzy poszczególnymi 
punktami w obrębie Józefosławia jest większa – mu-
simy pokonać więcej kilometrów, a więcej kilometrów 
to większy ruch. Te zwiększone odległości i brak bez-
piecznej infrastruktury jeszcze bardziej ograniczają 
ruch pieszy i rowerowy.

W Józefosławiu odległości bezwzględne pomiędzy 
poszczególnymi punktami, takimi jak szkoły, place, ko-
ściół czy sklepy nie są duże. Aby wybrać się gdzieś 
na piechotę, potrzebne jest jednak spełnienie 2 warun-
ków: odległość do pokonania nie może przekraczać 
ok. 1000m - 1200m oraz muszą istnieć bezpieczne cią-
gi piesze.

Jak to wygląda u nas? Niby wszystko jest w zasięgu 
1 km, ale rzeczywiste odległości do pokonania ilustruje  
przykład z ul. Ogrodowej, na której mamy duże skupi-
sko obiektów użyteczności publicznej. ▶

Na przykład zamiast przejść 250m, musimy po-
konać aż 1680m - więc jedziemy samochodem.. 
A potem się dziwimy skąd u nas taki ruch?

Obecne rozmieszczenie przestrzeni publicznej i obiektów 
użyteczności publicznej

Dystans 1500m zamiast 360m

Dystans 2000m zamiast 700m

Dystans 1680m zamiast 250m
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Nasze uwagi wspierają plany zwiększenia ilo-
ści połączeń pomiędzy głównymi drogami. 
Takie działania, połączone z  dostosowaniem 
dróg zbiorczych i skrzyżowań do płynnego roz-
prowadzania ruchu, a także wprowadzenie ele-
mentów uspokajających ruch na drogach lokal-
nych i dojazdowych, dają szansę na poprawę 
komunikacji w Józefosławiu.

Planowane rondo na ulicy Geodetów i Wilanowskiej

Elementy spowolnienia ruchu
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UWAGI

Uwaga J.I.1
Utrzymanie zaproponowanych w projekcie planu publicznych dróg, 
których nie ma w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego:
• 10 KDL, 11 KDL – łączących ulicę Cyraneczki z ul. Działkową
• 14 KDD – łączącej drogi 10 KDL i 11 KDL

Uwaga J.I.2  
Utrzymanie statusu ul. Grzybowej jako ciągu pieszo-jezdnego (3 KPj 
w obecnym planie) i dodanie połączenia 3 KPj z ulicą Cyraneczki. Dzię-
ki temu ulica zachowa swój lokalny charakter, jednocześnie mieszkań-
cy tej ulicy uzyskają wjazd na ul. Cyraneczki, co wyeliminuje koniecz-
ność korzystania przez nich wyłącznie z ul. Działkowej.

Uwaga J.I.3
Zmiana statusu publicznej drogi 13 KDL z drogi lokalnej na drogę dojaz-
dową (niższa kategoria) – ulica łączy drogę 9 KDL (po północnej stronie 
osiedla Le Village) z ul. Działkową.

Uwaga J.I.4
Utrzymanie zaproponowanej w projekcie planu publicznej drogi 
16 KDD, której nie ma w obowiązującym miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego. Ulica połączy drogę 9 KDL (po północnej 
stronie osiedla Le Village) z ul. Działkową.

Uwaga J.I.5
Utrzymanie zaproponowanej w projekcie planu publicznej drogi 
24  KDD, której nie ma w obowiązującym miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego. Droga połączy ulicę Olchową z drogą 
gminną oznaczoną symbolem 20 KDD.

Uwaga J.I.6
Utrzymanie zaproponowanej w projekcie planu publicznej drogi 
21 KDD, której nie ma w obowiązującym miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego. Droga połączy ulicę Ogrodową z ul. Wila-
nowską, poprzez przedłużenie ul. Olchowej. 

Uwaga J.I.7 
Utrzymanie zaproponowanej w projekcie planu publicznej drogi 
25 KDD, której nie ma w obowiązującym miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego, dostosowanie jej przebiegu do istniejącej 
zabudowy. Droga połączy ulicę Osiedlową z ul. Ogrodową. 

Uwaga J.I.8 
Przywrócenie statusu publicznej drogi dla ulicy Feniksa, oznaczonej 
w  obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego symbolem 3 KD G-D, i połączenie jej z drogą 29 KDD (ul. Sasanki).

Uwaga J.I.9
Utrzymanie zaproponowanej w projekcie planu publicznej drogi 
30 KDD, której nie ma w obowiązującym miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego. Droga połączy ulicę Osiedlową z ul. Ogro-
dową na wysokości kościoła (ulica Prymulki).

Uwaga J.I.10
Utrzymanie zaproponowanej w projekcie planu publicznej drogi 31 KDD, 
której nie ma w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. Droga połączy ulicę Osiedlową z ul. Wiejską.

Uwaga J.I.11
Utrzymanie zaproponowanej w projekcie planu nowej publicznej dro-
gi 37 KDD, której nie ma w obowiązującym miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego. Droga połączy ulicę Słoneczny Sad 
z ul. Wilanowską.

Uwaga J.I.12
Zmiana statusu publicznych dróg 35 KDD i 36 KDD z drogi dojazdowej 
na ciągi pieszo jezdne, ze względu na niespełnianie parametrów tech-
nicznych drogi dojazdowej.

Uwaga J.I.24
Dostosowanie linii rozgraniczających pasa drogowego ul. Działkowej 
do istniejącej zabudowy przy założeniu zmiany kategorii ulicy Działko-
wej na drogę dojazdową KD.

Uwaga J.I.25 
Dostosowanie linii rozgraniczających pasa drogowego ul. Ogrodowej 
na odcinku od drogi 26 KDD (ul. Krótka) do ul. Działkowej) do istniejącej 
zabudowy.

Uwaga J.III.1
Utrzymanie zaproponowanej w projekcie planu nowej publicznej drogi 
6 KDD, której nie ma w obowiązującym miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego. Droga połączy ulicę XXI w. z ul. Wenus, 
z zastrzeżeniem ustalenia jej ostatecznego przebiegu zgodnie z uwa-
gą J.III.8.

Uwaga J.III.2
Zmiana kategorii publicznej drogi 4 KDL z lokalnej na dojazdową i usta-
lenie linii rozgraniczających pasa drogowego drogi 4 KDL zgodnie 
z koncepcją budowy ulicy Jutrzenki.

Uwaga J.III.4
Dostosowanie linii rozgraniczających pasa drogowego drogi 8 KDD 
(ul. Tenisowa) do istniejącej zabudowy.
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Uwaga J.I.15 
Usunięcie w tekście planu § 17 ust. 4 lit. a, dotyczącego obowiązku za-
pewnienia ogólnodostępnych przejść dla pieszych i przejazdów dla 
rowerzystów przez tereny: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 11MN, 12MN, 19MN, 
21MN. Jeśli już ustalamy przejścia i przejazdy, to poprzez wyznaczenie 
ciągów pieszo rowerowych, które stanowią elementy układu komuni-
kacyjnego.

Uwaga J.I.16 
Utrzymanie zaproponowanego w projekcie planu ciągu pieszo rowe-
rowego 41 KDpr, którego nie ma w obowiązującym miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. Ciąg połączy ul. Osiedlową i Ogro-
dową na wysokości parku

Uwaga J.I.17
Utrzymanie zaproponowanego w projekcie planu ciągu pieszo rowe-
rowego 44 KDpr, którego nie ma w obowiązującym miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego. Ciąg połączy ul. Wilanowską 
z przestrzenią publiczną na ulicy Cyraneczki.

Uwaga J.I.18
Utworzenie możliwości przejścia dla pieszych i rowerów wzdłuż ulicy 
Uroczej od ul. Wilanowskiej do placów przy ul. Cyraneczki.

Uwaga J.I.19
Usunięcie ciągu pieszo-rowerowego 45 KDpr, ze względu na dużą in-
gerencję w zagospodarowane, niewielkie ogródki mieszkańców, zmia-
na statusu drogi 22 KDD na drogę wewnętrzną lub jej usunięcie. 

Uwaga J.I.20 
Utrzymanie zaproponowanej w projekcie planu nowego ciągu pieszo 
rowerowego 42 KDpr, wzdłuż Rowu Jeziorki, umożlwiającego połącze-
nie ulicy Osiedlowej z ogólnodostępną przestrzenią publiczną 2 ZP 
i terenem usług kultury UK.

Uwaga J.I.21
Utworzenie możliwości przejścia dla pieszych i rowerów ulicą Sasanki, 
od ul. Ogrodowej do ulicy Wilanowskiej.

Uwaga J.I.22
Utworzenie nowego układu drogi publicznej i ciągu pieszo rowerowe-
go po wschodniej stronie ul. Wilanowskiej na obszarze 1P na wysoko-
ści ul. Sasanki, z dowiązaniem ciągu pieszo-rowerowego do propono-
wanego terenu ZP na terenie JÓZEFOSŁAW III (uwaga J.III.6) oraz do 
ul. Uroczej.

Uwaga J.I.23
Podjęcie próby powiązania proponowanego w uwadze J.III.6 ciągu pie-
szo rowerowego z ul. Dźwiękową.

UWAGI

Musimy mieć też świadomość, że zarówno mieszkań-
ców jak i samochodów będzie przybywać. Rozwiąza-
niem jest tworzenie ciągów pieszych i rowerowych 
poza głównymi drogami oraz zachęcanie ludzi do wy-
bierania tej formy przemieszczania się po Józefosła-
wiu. 

Jedynym sposobem zapewnienia dostępności dróg 
i  ciągów pieszo-rowerowych jest ich oznaczenie 
w MPZP, a następnie wykup gruntów i ich budowa.  

W przypadku prywatnych terenów już zabudowanych,   
należy szukać porozumienia z właścicielami nierucho-
mości. 

Propozycja nowych połączeń pieszo - rowerowych
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Podobnie podchodzimy do drogi 5 KDL na terenie Jó-
zefosław III, przecinającej osiedle Queens Garden przy 
ul. Enklawy. Ta droga istnieje w MPZP od 1998 r. Pa-
trząc na znikające w przeszłości drogi i skutki, jakie to 
wywołało, trudno nam wnioskować o  wykreślenie tej 
drogi z planu.  Nie możemy usuwać jednej drogi i jed-
nocześnie postulować o tworzenie nowych, bo to natu-
ralnie wywołuje sprzeciw innych mieszkańców.  Biorąc 
pod uwagę naszą propozycję tworzenia nowych cią-
gów pieszo-rowerowych poza głównymi ulicami, w tym 
przypadku składamy uwagę o zmianę kategorii drogi 
5KDL na ciąg pieszo-rowerowy na terenie osiedla, tak, 
by wyeliminować ruch samochodowy, ale pozostawić 
przejście dla ogółu mieszkańców. Takie rozwiąza-
nie wymaga zawarcia odpowiedniego porozumienia 
wspólnoty z gminą, aby zabezpieczyć zarówno inte-
resy mieszkańców osiedla jak i gminy, reprezentanta 
ogółu mieszkańców. Będzie na to czas w trakcie prac 
nad kolejnym projektem planu. 

Pamiętajmy, że w przeszłości z MPZP zniknęła ulica Sa-
sanki, co zablokowało dogodne połączenie pomiędzy 
ul. Wilanowską i ul. Ogrodową. Odzyskanie tej możli-
wości jest dziś bardzo trudne, choć w naszych uwa-
gach proponujemy i w tym przypadku szukania poro-
zumienia z właścicielami o utworzeniu przejścia pieszo 
rowerowego (uwaga J.I.13).

Dzięki tego typu połączeniom nie tyl-
ko zapewnimy bezpieczne przejście 
czy przejazd rowerem, ale połączymy 
przestrzeń publiczną. Jeśli dodamy do 
tego sieć dróg gminnych  (docelowo 
bezpieczną) otrzymamy gęstą sieć 
wygodnych połączeń i  nasze dzieci 
będą mogły same bezpiecznie pójść 
do szkoły. To sprawa przyszłości, ale 
przecież plan zagospodarowania 
przestrzennego uchwala się właśnie 
na przyszłość.

Propozycja nowych połączeń pieszo - rowerowych

źródło: oknonet.pl

Uwaga J.III.3
Zmiana kategorii drogi 5 KDL na ciąg pieszo rowerowy na fragmentach 
działek ewidencyjnych 125 i 131/9 (w granicach osiedla Queens Gar-
den) oraz na drogę dojazdową KDD od granicy działki 125 do ul. XXI w. 
i od granicy działki 131/9 w kierunku ul. Geodetów.

UWAGA
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Nie ma wątpliwości, że ponad 10 tys. społeczność 
potrzebuje przestrzeni publicznej, dostępu do usług 
oświaty i kultury oraz przestrzeni komercyjnej, z któ-
rych korzystamy na co dzień. Wskazują na to analizy 
wykonywane przez gminę, z którymi można zapoznać 
się na stronach www gminy.

Tak się składa, że wszelkie zmiany wprowadzone 
do planów w latach 1998 – 2000 nie tylko nie uwzględ-
niały takich potrzeb, ale wręcz usuwały takie tereny, 
zmieniając ich funkcję na zabudowę mieszkaniową. 
Nie zadbano wówczas, by stworzyć rezerwy gruntów 
gminnych pod przestrzeń publiczną, gdy ceny nieru-
chomości były wielokrotnie niższe niż obecnie. Teraz 
wykupienie każdego m2 to ogromne pieniądze. Łatwo 
jest rzucić hasło o wykupie terenu pod park, trudniej 
przekonać całą Radę Miejską do przeznaczenia wielu 
milionów złotych na zakup i urządzenie parków. Dwu-

Przestrzeń publiczna i usługi

letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji radnych Rady 
Miejskiej daje świadomość problemów związanych 
z koniecznością przekonywania radnych z innych miej-
scowości do naszych koncepcji. Pamiętajmy, że za każ-
dą decyzją idą pieniądze. 

Szukamy równowagi pomiędzy tym co byśmy chcieli, 
a tym co realne. W propozycji planu są nowe przestrze-
nie publiczne i w uwagach podtrzymujemy takie prze-
znaczenie tych terenów. Każdy taki teren to koniecz-
ność wykupu gruntów lub wypłaty odszkodowań, więc 
w kilku miejscach proponujemy inne rozwiązania. 

Trudno też wymagać, aby zieleń wewnątrz jakiegoś 
osiedla, wybudowana za pieniądze mieszkańców, sta-
ła się przestrzenią publiczną. Może to nastąpić – jeśli 
w ogóle - w porozumieniu ze wspólnotami, przy peł-
nym finansowym udziale gminy. Nie należy tego jed-
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Uwaga J.I.26
Utrzymanie terenu usług kultury na obszarze 1 UK, z dostosowaniem 
jego wielkości do potrzeb Klubu Kultury i Biblioteki, oraz dostosowa-
niem do przebiegu granic działek sąsiadujących. W związku z planowa-
niem usług kultury i biblioteki w założeniach do koncepcji nowej szkoły 
w Julianowie, lokalizacja 1 UK pozostaje zasadna.

Uwaga J.I.27
Zmiana przeznaczenia terenu z 2U na ZP (zieleń parkowa). W obec-
nie obowiązującym mpzp teren ten oznaczony jest jako 1K, praktycznie 
bez możliwości zagospodarowania. Koszt pozyskania tego terenu na 
ogólnodostępny teren zielony byłby niższy niż terenów, które obecnie 
przeznaczone są budownictwo mieszkaniowe. 

Uwaga J.I.28
Usunięcie wjazdu z ul. Cyraneczki, który obecnie dochodzi do ogro-
dzenia osiedla przy ul. Feniksa i przyłączenie go do terenu 3 ZP.

Uwaga J.I.29 
W nawiązaniu do uwagi J.I.27, po zamianie 2U na ZP można odstąpić 
od przeznaczenia obszaru 1 UZ na usługi na terenach zieleni, pozo-
stawiając go pod zabudowę mieszkaniową zgodnie z obecnym mpzp, 
z  przesunięciem nieprzekraczalnych linii zabudowy na działkach 
47/156 i 47/157, co pozwoli uniknąć odszkodowania dla właścicieli tych 
nieruchomości.

Uwaga J.I.30
Wyłączenie z obszaru 2 UZ działki 88/10 i pozostawienie możliwości jej 
zagospodarowania zgodnie z obowiązującym mpzp, co pozwoli unik-
nąć odszkodowania dla właściciela nieruchomości.

Uwaga J.I.31
Zmiana sposobu zagospodarowania obszaru 6 ZP na 6 ZPp, czyli teren 
zieleni urządzonej (prywatnej), bez konieczności wykupu tego terenu 
przez gminę. 

Uwaga J.I.32
Zmiana sposobu zagospodarowania obszaru 8 ZP na 8 ZPp, oraz 9 ZP 

UWAGI

(do granicy osiedla Le Village) na 9 ZPp, czyli zieleń urządzona (prywat-
na), bez konieczności wykupu tego terenu przez gminę. Teren pozo-
stałby prywatną własnością. Dodatkowe usunięcie drogi 15 KDD jako 
drogi gminnej, teren pozostałby prywatnym wjazdem na osiedle.

Uwaga J.I.33
Dostosowanie granic obszaru 1 US do studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego.

Uwaga J.I.34
Usunięcie obszaru 7 ZP i pozostawienie tego obszaru zgodnie z obec-
nie obowiązującym mpzp, co pozwoli uniknąć odszkodowania dla 
właścicieli nieruchomości. Teren znajduje się w bezpośredniej blisko-
ści Lasu Kabackiego. Alternatywnym rozwiązaniem jest podział tego 
obszaru na 2 części (wzdłuż dzisiejszego przebiegu ul. Spacerowej) 
i wprowadzenie dla obszaru po zachodniej stronie ul. Spacerowej funk-
cji UZ – tereny usług w zieleni zgodnie z §27.

Uwaga J.I.35
Zmiana przeznaczenia terenu 2UO na 2 U/MN, ze względu na uciążli-
wość usług oświatowych dla sąsiedniej zabudowy MNE. Funkcja U/MN 
wciąż umożliwi przeznaczenie terenu pod usługi komercyjne zgodnie 
z §20.

Uwaga J.I.36
Wyznaczenie terenu pod funkcję usług sportu (boisko sportowe), 
np. w okolicy ul. Uroczej.

Uwaga J.III.5
Utrzymanie terenu 1ZP jako terenu ogólnie dostępnego terenu zieleni 
parkowej.

Uwaga J.III.6
Zmiana terenu 2 ZPp na ogólnodostępny teren ZP, powiększenie tere-
nu do ul. Wenus i  zapewnienie dostępu do tego terenu dla pieszych 
i  rowerzystów, połączenie z proponowanym ciągiem pieszo-rowero-
wym zgodnie z uwagą J.I.22.

nak zapisywać jako ustalenie w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. Składamy uwagi, 
aby w przypadkach zamkniętych osiedli odstąpić od 
oznaczeniu terenu jako zieleń parkowa ZP i pozosta-
wić funkcję zieleni urządzonej, pozostającej prywatną 
własnością. 
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Intensywność zabudowy

W debacie publicznej dotyczącej intensywności zabu-
dowy pojawia się pogląd, że mieszkamy na wsi i należy 
zachować „wiejski” charakter zabudowy.

Niestety w Józefosławiu wieś skończyła się wtedy, gdy 
zaczęły powstawać budynki wielorodzinne w osie-
dlach takich jak przy ul. Magnolii, Enklawy, Kwadrato-
wej, Feniksa itp. Dziś mamy raczej do czynienia z pod-
miejską dzielnicą mieszkaniową, która bardzo prężnie 
się rozrasta. 

Jeśli mieszkasz w budynku wielorodzinnym i masz wi-
dok na niezabudowane pole, po którym wciąż jeździ 
traktor, musisz oswoić się z myślą, że wcześniej czy 
później za oknem powstanie dokładnie taki budynek 
jak Twój. Z gorszą sytuacją mamy do czynienia wtedy, 
gdy mieszkasz w domu jednorodzinnym, a za płotem 
wyrasta 3 - kondygnacyjny budynek wielorodzinny. 
To  właśnie plan zagospodarowania przestrzennego 
reguluje rodzaj zabudowy, a obecnie obowiązujące 
ustalenia dają inwestorom dużą swobodę odnośnie in-
terpretacji tych ustaleń. 

Domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej

Dwa domy jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej

Dojazdy do zabudowy mieszkaniowej

Dziś nie można „zablokować” zabudowy – każdy wła-
ściciel nieruchomości ma prawo do zagospodarowania 
swojej działki zgodnie z obowiązującym MPZP. 

Trzeba jednak eliminować patologie takie jak zabudo-
wa wielorodzinna „udająca” domy jednorodzinne w za-
budowie bliźniaczej i szeregowej. Zmniejszyć inten-
sywność zabudowy w otulinie lasu kabackiego, a także 
zmniejszyć intensywność zabudowy wielorodzinnej. 
Pamiętajmy jednak, że tu także trzeba znaleźć złoty 
środek. Każde ograniczenie zabudowy w stosunku do 



13

Uwaga J.I.37
Wprowadzenie następujących ustaleń dla obszarów 1 MNE, 2 MNE, 13 
MN, 14 MN, 15 MN, 3 MNE, 4 MNE, 5 MNE, 16 MN, 17 MN, 6 MNE, 19 MN, 
20 MN, 7 MNE, 8 MNE, 9 MNE, 10 MNE, 11 MNE, 12 MNE, 13 MNE, 14 
MNE, 15 MNE, 16 MNE:
• minimalna powierzchnia działki dla zabudowy jednorodzinnej wolno-
stojącej – 1200 m2, front działek 18 m
• minimalna powierzchnia działki dla zabudowy jednorodzinnej bliźnia-
czej – 800 m2, front działek 13 m
• wyeliminowanie zabudowy szeregowej
• zabudowa jednorodzinna jednolokalowa
• 2 miejsca parkingowe na lokal bez możliwości bilansowania miejsc 
na podjazdach do garażu
• maksymalna wysokość zabudowy – 9 m
• powierzchnia biologicznie czynna – 70%
• maksymalna wskaźnik intensywności zabudowy – 0,5
Przeznaczenie terenów jak w projekcie planu.

Uwaga J.I.38
Wprowadzenie następujących ustaleń dla obszarów 15 MN/U, 16 MN/U, 
13 MN/U, 5 MN/U, 6 MN/U, 2 MN, 4 MN, 7 MN/U, 8 MN/U, 12 MN, 1 MN, 5 
MN, 11 MN, 10 MN, 6 MN, 7 MN, 9 MN, 9 MN/U, 18 MN, 10 MN/U, 21 MN:
• minimalna powierzchnia działki dla zabudowy jednorodzinnej wolno-
stojącej – 1200 m2, front działek 18 m
• minimalna powierzchnia działki dla zabudowy jednorodzinnej bliźnia-
czej – 700 m2, front działek 12 m
• minimalna powierzchnia działki dla zabudowy jednorodzinnej szere-
gowej – 400 m2, front działek 7 m
• ograniczenie do 4 domów w szeregu
• powierzchnia biologicznie czynna – 60%
• maksymalna wskaźnik intensywności zabudowy – 0,6

• zabudowa jednorodzinna jednolokalowa
• 2 miejsca parkingowe na lokal bez możliwości bilansowania miejsc 
na podjazdach do garażu
Pozostałe ustalenia jak w projekcie planu.

Uwaga J.I.39
Wprowadzenie następujących ustaleń dla obszarów 1 MW, 2 MW, 3 MW: 
• minimalna powierzchnia działki 900 m2
• powierzchnia biologicznie czynna – 40%
• maksymalna wskaźnik intensywności zabudowy – 0,9
• 2 miejsca parkingowe na lokal bez możliwości bilansowania miejsc 
na podjazdach do garażu
• Dla obszaru 1 MW zamiana na 1 MW/U, dopuszczenie usług nieuciąż-
liwych w parterze budynku
Pozostałe ustalenia jak w projekcie planu.

Uwaga J.III.7
Wprowadzenie następujących ustaleń dla obszarów 1 MW, 2 MW, 3 MW, 
4 MW, 7 MW: 
• minimalna powierzchnia działki 900 m2
• powierzchnia biologicznie czynna – 40%
• maksymalna wskaźnik intensywności zabudowy – 0,9
• 2 miejsca parkingowe na lokal bez możliwości bilansowania miejsc 
na podjazdach do garażu
Pozostałe ustalenia jak w projekcie planu.

Uwaga J.I.40
Utrzymanie „korytarzy przewietrzających” poprzez usytuowanie nie-
przekraczalnych linii zabudowy z uwzględnieniem możliwości zago-
spodarowania poszczególnych działek ewidencyjnych zgodnie z prze-
znaczeniem w planie.

UWAGI

Czasem lepiej przeznaczyć publiczne pieniądze 
na drogi i place niż na odszkodowania dla właści-
cieli nieruchomości. 

tego, co umożliwia dzisiejszy plan, daje właścicielowi 
gruntu prawo do wystąpienia do gminy o odszkodowa-
nie. Zapłacą za to mieszkańcy całej gminy.

Józefosław - przykład dobrego zagospodarowania przestrzeni
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Uwaga J.III.7
Wprowadzenie dla terenu ograniczonego od zachodu drogą 7 KDD 
(ul. XXI w.), od południa drogą 3 KDL (ul. Jutrzenki), od wschodu ul. Ju-
lianowską oraz od północy działkami 115/7 i 116/53 (teren ALTMASTER) 
szczegółowych ustaleń dotyczących nieprzekraczalnych linii zabudo-
wy, wysokości i intensywności zabudowy z określeniem ogólnie do-
stępnej drogi gminnej i ciągów pieszo rowerowych, terenów zieleni 
parkowej, terenów zieleni urządzonej oraz określeniem rodzajów i po-
wierzchni usług i ich umiejscowienia w zabudowie.

UWAGATeren Altmaster

Duży teren przy ul. XXI w., (Altmaster) oznaczony w pro-
jekcie planu symbolami 1ZP, 5 MW, 5MN, 6MW i 5U wy-
maga specjalnej uwagi. 

Obszar ten w obowiązującym planie przeznaczony 
jest pod przemysł, projekt przewiduje zmianę jego 
funkcji na mieszkaniową i zieleń publiczną. Uważa-
my, że ponad 6 ha spójnego terenu wymaga bardziej 
szczegółowych ustaleń, obejmujących szczegółową 
analizę położenia terenu zieleni parkowej, określenia 
nieprzekraczalnych linii zabudowy, wskazania usług 
komercyjnych w parterach budynków mieszkalnych, 
zaplanowania pierzei i ciągów pieszych. Bardzo do-
brym przykładem doprecyzowania ustaleń MPZP jest 
Wilanów, gdzie urbaniści i inwestor szczegółowo okre-
ślają, gdzie i jaka zabudowa może powstać (patrz wizu-
alizacja poniżej). 

Zagospodarowanie obszaru Wilanowa, źródło: materiały informacyjne inwestora - Grupa GTC S.A. 
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Teren przy ul. Ogrodowej 2 jest własnością Politechniki 
Warszawskiej, część tego terenu została wydzierża-
wiona gminie i został tam urządzony park.

W aktualnie obowiązującym planie ten teren w całości 
jest oznaczony symbolem UN, czyli przeznaczony jest 
pod funkcję usług szkolnictwa wyższego i nauki. Rośnie 
na nim dużo drzew, ale to nie jest teren zieleni – można 
na nim wybudować np. akademicki kampus. Obecny 
plan określa nieprzekraczalną wysokość zabudowy 
na tym terenie na 12.5 m oraz wskaźnik powierzchni 
biologicznie czynnej wynoszący 70%. Co istotne, po-
wierzchnię biologicznie czynną rozlicza się w odniesie-
niu do całej działki, która ma 10.5 ha. To oznacza, że 
pod zabudowę można przeznaczyć ok. 3 ha. 

W 2013 r. Politechnika wystąpiła z wnioskiem o zmianę 
przeznaczenia części swojego terenu (1,4 ha), znajdu-
jącego się po północnej stronie parku, z usług nauki, 
na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. W pro-
jekcie planu teren ten, zgodnie z wnioskiem właścicie-
la, został oznaczony jako MN z przeznaczeniem pod 
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, z mak-
symalną wysokością zabudowy 10/12m i wskaźnikiem 
powierzchni biologicznie czynnej wynoszącym 50%. 
Zgodnie z obowiązującym planem Politechnika mogła-
by zabudować ten teren w całości. 

Słychać też propozycje zmiany przeznaczenia tego te-
renu, wbrew wnioskowi właściciela, na zieleń publicz-
ną lub jego wykup przez Gminę. To miałoby zagwaran-
tować, że na tym terenie nie będzie żadnej zabudowy. 
Oba te warianty oznaczają jednak wielomilionowe 
koszty dla gminy (nabycia tego terenu lub wypłaty 
odszkodowania w trybie określonym w art. 36 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Proponowana zmiana przeznaczenia terenu pod za-
budowę mieszkaniową jednorodzinną z powierzchnią 
biologicznie czynną np. 60% oznacza radykalnie mniej-

szą intensywność zabudowy niż to obecnie możliwe, 
bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez gminę.   
Zabudowa jednorodzinna daje też większą szansę na 
ochronę obecnego drzewostanu niż obecne ustalenia 
w MPZP. 

Zabudowa tego terenu wymagać będzie obsługi ko-
munikacyjnej – pojawi się ulica wewnętrzna, niedo-
stępna dla ogółu mieszkańców. Utworzenie tu publicz-
nej drogi 32 KDD zapewni dostępność tej drogi i miejsc 
parkingowych przy parku dla wszystkich mieszkańców 
Józefosławia. 

Jednak status tej drogi jako publicznej ma sens tylko 
wtedy, gdy połączy się z ulicą Księżycową. Dotychczas 
drogi znikały z MPZP, tu pojawia się szansa, aby po-
wstało bardzo pożądane połączenie ulicy Ogrodowej 
z ul. Wilanowską. 

Chodzi tu jedynie o wybudowa nie drogi dojazdowej 
z  wprowa dzeniem elementów ograniczenia ruchu. 
Można też wyznaczyć na fragmencie tej drogi przejazd 

Projekt planu w okolicach parku przy ul. Ogrodowej

Teren przy ul. Ogrodowej 2
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tylko dla pieszych i rowerzystów i taką uwagę składa-
my: zwężenie frag mentu drogi 32 KDD i wprowadzenie 
ruchu pieszego i rowerowego. Z tą uwagą związana 
jest kolejna, doty cząca połączenia publicznej drogi 39 
KDD (ul. Słonecz ny Sad) z drogą 33 KDD (ul. Księżyco-
wa) na tych sa mych zasadach. Całość stworzy zupełnie 
nowy system lokalnych połączeń ułatwiających życie 
mieszkańcom.

Uwaga J.I.13
Utrzymanie zaproponowanej w projekcie planu publicznej drogi 32 
KDD, której nie ma w obowiązującym miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego, przy jednoczesnym zwężeniu szerokości pasa 
drogowego do 10 m, zaś na odcinku z miejscami parkingowymi - do 
12 m (utworzenie wzdłużnych miejsc parkingowych zamiast poprzecz-
nych) oraz połączenie z drogą gminną 33 KDD (ul. Księżycowa) cią-
giem pieszo-rowerowym na fragmentach działek ewidencyjnych 53/12 
i 53/13.

UWAGI

Wbrew obiegowej opinii, wyznaczenie dróg 
w  miejscowym planie nie służy deweloperom 
-  służy mieszkańcom. Zupełnie inną i otwar-
tą kwestią jest -  plan o tym nie decyduje – kto 
tę drogę wybuduje. Jeśli jest to droga publiczna 
każdy może się po niej poruszać. 

Warto pamiętać, że wiele dróg publicznych w Jó-
zefosławiu i Julianowie zostało wybudowanych 
przez deweloperów (którzy musieli zapewnić do-
jazd do sprzedawanych przez siebie mieszkań) 
lub samych mieszkańców.

Uwaga J.I.14
Połączenie publicznej drogi 39 KDD (ul. Słoneczny Sad) z publiczną 
drogą 33 KDD (ul. Księżycowa) ciągiem pieszo rowerowym, co stanowić 
będzie jednocześnie połączenie z drogą 32 KDD oraz dojście do parku 
dla mieszkańców ul. Pastelowej, ul. Słoneczny Sad i okolic, przy jed-
noczesnej rezygnacji z ciągu pieszo rowerowego 40 KDpr. (Patrz rys.)
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Uwagi dodatkowe

Oprócz rozwiniętej infrastruktury, przestrzeni publicz-
nej i dostępu usług, również wygląd naszej miejsco-
wości ma wpływ na komfort życia mieszkańców. Ładna 
okolica przyciąga nowych mieszkańców i ma wpływ na 
rynek i ceny naszych nieruchomości. Ustalenia w miej-
scowym planie zagospodarowania dotyczące roz-
mieszczenia reklam i szyldów oraz zasady lokalizowa-
nia ogrodzeń istotnie wypływają na estetykę naszych 
ulic. Innym narzędziem regulacji estetyki przestrzeni 
wspólnej jest tzw. ustawa krajobrazowa, na podsta-
wie której gmina może wprowadzić regulacje w formie 
uchwały Rady Miejskiej.

Józefosław jest miejscowością, w której dominują za-
mknięte osiedla. Tak jak nie można nakazać likwida-
cji ogrodzeń, tak samo nie należy postulować zakazu 
grodzenia nowych osiedli. Warto natomiast realizować 
projekty społeczne, które przywrócą trend mieszkania 
na otwartych osiedlach, tak jak np. w Julianowie czy 
na osiedlu Patronat w Piasecznie.

Uwaga J.1 
Ustalenia dotyczące zasad rozmieszczania tablic i urządzeń reklamo-
wych oraz szyldów (§ 8.3): 
• dopuszczenie stosowania szyldów dotyczących działalności prowa-
dzonej w obiekcie, na którym się znajdują, z ograniczeniem powierzch-
ni ekspozycyjnej szyldów do 1 m2
• dopuszczenie umieszczania szyldów na ogrodzeniach, wyłącznie 
w strefie wejść i wjazdów, której szerokość ustala się na 5 m w każdą 
stronę od wejścia lub wjazdu oraz pod warunkiem, że łączna całkowita 
powierzchnia szyldów nie przekracza 2 m2, 

Pozostałe ustalenia dotyczące zasad rozmieszczania tablic i urządzeń 
reklamowych oraz szyldów jak w projekcie planu, z uwzględnieniem 
ewentualnych ustaleń, wynikających z wprowadzenia regulacji wynika-
jących z tzw. ustawy krajobrazowej.

UWAGI

Uwaga J.2 
Ustalenia dotyczących zasad lokalizowania ogrodzeń (§ 8.3):
• usunięcie ust. 6 - dopuszczenie lokalnego podwyższenia dla orga-
nizacji bram, furtek, wjazdów lub określenie maksymalnego podwyż-
szenia,
• utrzymanie ust. 3 – zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i ogrodzeń 
z prefabrykowanych elementów betonowych,
• utrzymanie ust. 4 – nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych o mini-
mum 60% prześwicie w przęśle lub żywopłotów.

Uwzględnienie ewentualnych ustaleń, wynikających z wprowadzenia 
regulacji wynikających z tzw. ustawy krajobrazowej.
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Na koniec uwagi, które dotyczą zakazu zabudowy 
w przypadku, gdy działka nie ma dostępu do infrastruk-
tury technicznej odprowadzania ścieków komunalnych 
do miejskiej oczyszczalni ścieków oraz brak jest możli-
wości odprowadzenia wód opadowych w obrębi dział-
ki lub do kanalizacji deszczowej. Chodzi o wyelimino-
wanie „tymczasowych zgód”, które stanowią podstawę 
do uzyskania pozwolenia na budowę przez inwestora. 
Po jakimś czasie okazuje się, że „tymczasowa zgoda” 
wygasa, a nowi mieszkańcy pozostają sami z nieocze-
kiwanym kłopotem.

Uwaga J.3 
Zmiana ustalenia § 12.3.f – dopuszczenie odprowadzenia nadmiaru 
wód opadowych z działek do kanalizacji deszczowej tylko wtedy, gdy 
istnieje taka możliwość przed realizacją inwestycji, innymi słowy zakaz 
tymczasowych uzgodnień w zakresie wodno-prawnym.

Uwaga J.4 
Zakaz zagospodarowania terenu, gdy nie ma dostępu do infrastruktury 
technicznej odprowadzania ścieków komunalnych do miejskiej oczysz-
czalni ścieków..

UWAGI

Józefosław, 8.02.2017 r. 


