
Józefosław – nowy plan zagospodarowania 
przestrzennego 
 



Procedura uchwalania mpzp 

Składanie wniosków  

Rozpatrywanie  wniosków i tworzenie projektu 
planu 

Opiniowanie i uzgadnianie projektu planu 

Wójt / burmistrz /  prezydent publikuje 
ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu do 
publicznego wglądu 

mieszkaniec uczestniczy  w konsultacjach 
Wyłożenie projektu  planu do publicznego 
wglądu i dyskusja publiczna 

mieszkaniec składa uwag Składanie uwag 

Wójt / burmistrz /  prezydent rozstrzyga uwagi. Rozpatrywanie uwag i wprowadzanie zmian 

Rada gminy rozstrzyga uwagi 
nieuwzględnione i uchwala plan. 

Wojewoda dokonuje  kontroli planu  
miejscowego 

Kontrola i publikacja  planu miejscowego w 
dzienniku urzędowym województwa 

Kto bierze udział w procesie? Na jakim etapie procesu? 

Rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu 
do sporządzenia planu miejscowego. 

Wójt / burmistrz / prezydent publikuje 
ogłoszenie o zbieraniu wniosków 

Podjęcie uchwały o przystąpieniu do 
sporządzenia planu miejscowego. 

Ogłoszenie o zbieraniu wniosków 
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Mieszkaniec składa wnioski 

Urbaniści przygotowują projekt planu wraz  z 
prognozą środowiskową i finansową, 
uwzględniając złożone wnioski i wytyczne 
studium 

Wójt / burmistrz / prezydent uzgadnia projekt  
m.in. z: organami ochrony środowiska, 
konserwatorem zabytków i innymi 

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu  

PONOWNE Wyłożenie projektu  planu do 
publicznego wglądu i dyskusja publiczna –  
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powtórzenie pkt. 6-9 
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Uchwalenie planu  



Plany 
obowiązujące  
dla Józefosławia  



Plany 
obowiązujące  
dla Józefosławia  



JÓZEFOSŁAW (2013r.) 

JÓZEFOSŁAW III (2011r.) 

Dwa obszary 
przystąpień do 
planu  dla 
Józefosławia i 
Józefosławia III 



Studium – wskazania 
dla planów 

Józefosławia   



Józefosław – analizy, koncepcje , opracowania  
 



Styczeń  2013 r. 
 
Opracowanie  
RDH  



Lipiec - Wrzesień 
2014 r. 
 
Badania ankietowe 
 



  

Nowy projekt mpzp Józefoslaw –analizy intensywności zabudowy 



Nowy projekt mpzp Józefoslaw III – analizy intensywności zabudowy 



 
 
 
 
 
 
 

ciągi pieszo-jezdne lub 
ulice o uspokojonym 
ruchu 

ulice  

ciągi pieszo-rowerowe 

Nowy projekt mpzp Józefosław – analizy komunikacyjne 

ul. Puławska 

Konstancin-
Jeziorna i 
ul. Przyczółkowa 

ul. Puławska 

Piaseczno 
ul. Puławska 

Konstancin-
Jeziorna i 
DW 721 





tereny zieleni i sportu 

obiekty usługowe 
i użyteczności 
publicznej 

tereny zieleni, sportu i rekreacji 

place miejskie 

Nowy projekt mpzp Józefosław – analizy przestrzeni publicznych   



Nowy projekt mpzp Józefosław – koncepcja zagospodarowania rowu Jeziorki 



R10 

Rów Jeziorki 

obniżenia terenu 

tereny okresowej 
retencji wód 
opadowych 

Wprowadzono funkcję retencji nadmiaru 

wód opadowych wzdłuż Rowu Jeziorki na 

terenach ZP oraz nakaz budowy zbiorników 

retencyjnych na terenach 6ZP i 7ZP 

  

Nowy projekt mpzp Józefosław – analizy  odwodnienia terenu  



Józefosław –projekty planów do konsultacji 
społecznych  
 



Projekt mpzp Józefosław - 2016 



Projekt mpzp Józefosław III - 2016 



I wyłożenie mpzp – konsultacje społeczne 
 
Odbyły cztery warsztaty tematyczne dotyczące  : 
KOMUNIKACJI 30 listopada 2016 r. , 
PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 07 grudnia 2016 r.,  
TERENÓW  ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I USŁUG 14 grudnia 2016 r.  oraz   
OCHRONY  ŚRODOWISKA  11 stycznia 2017 r.  
W dniu  8 lutego r. odbyło się spotkanie podsumowujące . 
 
Termin składania uwag do projektów planów dla Józefosławia i Józefosławia  
III ustalono do dnia 13 lutym br.  



I wyłożenie mpzp – konsultacje społeczne 

 
 
 
 

Obszary problemowe, dla których zgłoszono najwięcej uwag indywidualnych 

 

Złożono 1 265  formalnie zgłoszonych uwag przez osoby i grupy osób, zawierających pojedyncze uwagi do projektu planu – razem 12 618 
uwag pojedynczych, podlegających rozstrzygnięciu. Te same uwagi były składane przez wiele osób, wobec czego można było wyłonić 536 
niepowtarzających się uwag pojedynczych. Po analizie tych uwag wyłoniono ponad 120 obszarów problemowych, których te uwagi 
dotyczyły. 
 
Wiele uwag pojedynczych (ponad 5000) nie odnosiło się do konkretnego miejsca i dotyczyły one zmniejszenia intensywności zabudowy,  
zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej, likwidacji lub obniżenia klas ulic, wprowadzenia nowych usług publicznych i parków, 
odwodnienia itp.. 
 
 



MAPA SKUPIEŃ I  
ILOŚCI UWAG 

UWAGI „NA TAK” 

UWAGI „NOWE” 

UWAGI „NA NIE” 

Obszary problemowe i ilości uwag 

Stanowisko wobec projektu planu 



Józefosław –analiza uwag  
 



Nowy projekt mpzp - 2017  
 
 
 
 
 
 

Odstąpiono od nakazu zachowania przejść dla pieszych i rowerzystów na poszczególnych obszarach – taką rolę pełni teraz proponowana 

sieć ciągów pieszo-rowerowych, ciągów pieszo-jezdnych i dróg  oraz odstąpiono od wskazywania publicznych terenów zieleni parkowej na 

prywatnych osiedlach 

 

Projekt planu 2017 Projekt planu 2016 



Nowy projekt mpzp - 2017 

Korekta układu drogowego – obniżenie klasyfikacji funkcjonalno-technicznej części ulic, zawężenie pasów drogowych, likwidacja 

niektórych ciągów pieszo-rowerowych , propozycja nowych połączeń komunikacyjnych. 

Projekt planu 2017 Projekt planu 2016 



Nowy projekt mpzp - 2017 

Projekt planu 2017 Projekt planu 2016 



Nowy projekt mpzp - 2017 

Korekta układu drogowego – obniżenie klasyfikacji funkcjonalno-technicznej części ulic, zawężenie pasów drogowych, likwidacja 

niektórych ciągów pieszo-rowerowych , propozycja nowych połączeń komunikacyjnych. 

Projekt planu 2017 Projekt planu 2016 



Nowy projekt mpzp - 2017 
Wprowadzenie stref ruchu uspokojonego w ciągach dróg dojazdowych 

 

Projekt planu 2017 Projekt planu 2016 



Nowy projekt mpzp - 2017 
Wprowadzenie stref ruchu uspokojonego w ciągach dróg dojazdowych 

 

Projekt planu 2017 Projekt planu 2016 



Nowy projekt mpzp - 2017 
Wprowadzenie stref ruchu uspokojonego w ciągach dróg dojazdowych 

 

Projekt planu 2017 Projekt planu 2016 



Nowy projekt mpzp - 2017 

Wprowadzenie usług publicznych u zbiegu ul. Cyraneczki i Julianowskiej; 

Projekt planu 2017 Studium rozwoju Józefosławia RDH Urbaniści Architekci  



Nowy projekt mpzp - 2017 
 

Wprowadzenie  pieszo-rowerowej ulicy o charakterze przestrzeni publicznej i placu miejskiego powiązanego z parkiem na który w 
obecnym planie przeznaczony jest pod przemysł  przy ul. XXI w 
 
 

 
 
 
 
 

Projekt planu 2017 

Projekt planu 2016 



Nowy projekt mpzp - 2017 

Powiększenie terenów zieleni przy ul. Wenus, przeznaczenie ich pod park publiczny i powiązanie z obiektami sportowymi na terenie P (w 

dużym planie);  

Projekt planu 2017 

Projekt planu 2016 



Nowy projekt mpzp - 2017 

Ograniczenie zabudowy 
 
 
W 2010 r. ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zredefiniowała wskaźnik intensywności zabudowy, co 
spowodowało ok. 2 lata temu zmianę rozstrzygnięć nadzorczych wojewody. Obecnie do wskaźnika intensywności 
zabudowy wlicza się wszystkie kondygnacje, w tym podziemne, które wcześniej nie były uwzględniane. 
 

Analiza wskaźników intensywności zabudowy dla wybranych osiedli w Józefosławiu :  
                                                                                  przed            i  po zmianach  
Queens Garden……………………………………………..przed-  0,96    po -1,5  
Saturna 2-kondygnacyjne ……………………………..przed -0,88     po -1,3  
Saturna 3-kondygnacyjne……………………………….przed - 1,44    po -1,92  
Piekut (przy Wenus)……………………………………….przed -1,39     po -1,39  
sąsiednie  
(oba osiedla mają garaże w parterach)…………..przed - 1,1       po - 1,1  
Kwadratowa…………………………………………………..przed - 1,1     po -1,38 
 

 
W rzeczywistości oznacza to, że te same wartości wskaźników intensywności zabudowy 
pozwalają inwestorom na mniej.  Dzięki temu nie trzeba zmieniać wartości tych 
wskaźników,  rozstrzygnięcie przyjęte w projekcie  planu ustalają następujące 
maksymalne intensywności dla terenów : 
MW i MW/U zasadniczo bez zmian – 1,2  z wyjątkiem niektórych terenów MW – 1,1  
Pozostałe tereny bez zmian:  
MN     w zależności od położenia     07;  0,9; 1  
MN/U w zależności od położenia    07 lub 1  
MNE    w zależności od położenia    05 lub 0,7 

 



Nowy projekt mpzp - 2017 

Ograniczenie zabudowy 
Analiza udziału powierzchni biologicznie czynnej dla wybranych osiedli w 
Józefosławiu: 
 
Queens Garden    - 12,8%, a doliczając zieleń na dachach 15,7%  
Saturna                  - 22% (minimalny netto) 
Kwadratowa          - 30%  
La Village               -  30% (minimalny netto) 
Polimex                  -  45% (minimalny netto) 

 

Rozstrzygnięcia projektu planu utrzymują proponowane wskaźniki powierzchni 
biologicznie czynnej zgodnie ze studium : 
 
MW i MW/U   30% 
MN i MN/U      50%  
MNE                 70% 
 

 



Dopuszczenie na terenach MNE wyłącznie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej oraz ograniczenie  intensywności 

zabudowy na terenie Politechniki Warszawskiej po północnej stronie parku 

  

Nowy projekt mpzp - 2017 

Projekt planu 2017 Projekt planu 2016 



Nowy projekt mpzp – 2017  Broszura  



Liczba uwag pojedynczych: 1252 

Liczba uwag powtarzających się: 1024 

Faktyczna liczba uwag: 228 



Uwagi: 
• Osiedle Victorii   18 
• Ul. Dźwiękowa   62 
• Osiedle le Village   772 
• Uwagi za    136 
• 40 KDPJ    3 
• Inne    33 
Suma uwag powtarzających się: 
 1024 



Józefosław – plan do uchwalenia  



Józefosław III – plan do uchwalenia  



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


