
 

 

1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS KONCEPCJI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 
1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. 

 

1.1. ZAPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 

1.1.1. Teren F135 KGw/U 
 

• Podstawowe przeznaczenie terenu: rozwój funkcji parkingowych w formie spiętrzonych – 
podziemnych i naziemnych budynków garażowych oraz parkingów terenowych. 

      Zachowanie i rozwój funkcji usługowych – zabudowy i obiektów z zakresu handlu 
detalicznego w obiektach o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, biur, administracji, 
obsługi finansowej. 

• Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej na działce: 20%. 

• Maksymalna intensywność zabudowy: 5. 

• Minimalna wysokość zabudowy określona w metrach: 17m. 

• Maksymalna wysokość zabudowy określona w metrach/liczbie kondygnacji: 20m/6k.  

• Szczególne wymagania dotyczące linii zabudowy: linie zabudowy według rysunku planu. 

• Kształt dachów: płaskie, ustala się stosowanie zielonych dachów. 

• Wykończenie elewacji: stonowana kolorystyka o przewadze jasnych kolorów naturalnych i 
kolorów ziemi. 

• Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: dopuszcza 
się realizację urządzeń infrastruktury technicznej; realizację dróg wewnętrznych, parkingów 
terenowych i podziemnych i innych urządzeń niezbędnych dla zapewnienia funkcjonowania 
danego terenu, ale nie wymagających specjalistycznych wydzieleń terenowych do ustalenia 
w projektach budowlanych.  

• Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: zjazd od strony ulicy Orzyckiej. 

• Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie zezwala się na tymczasowe 
użytkowanie terenu, niezgodne z ustalonym w planie miejscowym przeznaczeniem i 
sposobem zagospodarowania. 

 

1.1.2. Teren F90 U-HA 
 

• Podstawowe przeznaczenie terenu: zachowanie i rozwój funkcji usługowych – zabudowy i 
obiektów z zakresu handlu detalicznego w obiektach o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 
m2, biur, administracji, obsługi finansowej. 

      Usługi z zakresu: gastronomii, zdrowia, nauki, kultury, usług bytowych i rzemiosła, opieki 
społecznej. 

      Parkingi w formie spiętrzonych – podziemnych i naziemnych budynków garażowych. 

• Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej na działce: 10%. 

• Maksymalna intensywność zabudowy: 5. 

• Minimalna wysokość zabudowy określona w metrach: 17m. 

• Maksymalna wysokość zabudowy określona w metrach/liczbie kondygnacji: 20m/6k.  

• Szczególne wymagania dotyczące linii zabudowy: linie zabudowy według rysunku planu. 

• Kształt dachów: płaskie. 

• Wykończenie elewacji: stonowana kolorystyka o przewadze jasnych kolorów naturalnych i 
kolorów ziemi. 
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• Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: dopuszcza 
się realizację urządzeń infrastruktury technicznej; realizację dróg wewnętrznych, parkingów 
terenowych i podziemnych i innych urządzeń niezbędnych dla zapewnienia funkcjonowania 
danego terenu, ale nie wymagających specjalistycznych wydzieleń terenowych do ustalenia 
w projektach budowlanych.  

      Realizacja inwestycji możliwa po okablowaniu i przełożeniu linii wysokiego napięcia. 
• Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: zjazd od strony ulicy Orzyckiej. 
      Wskaźnik miejsc parkingowych dla usług: 25 miejsc postojowych na każde 1000m2 

powierzchni użytkowej, dopuszcza się bilansowanie miejsc parkingowych razem z parkingami 
przyulicznymi. 

• Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie zezwala się na tymczasowe 
użytkowanie terenu, niezgodne z ustalonym w planie miejscowym przeznaczeniem i 
sposobem zagospodarowania. 

 
 

1.2. LOKALIZACJA ORAZ STAN ISTNIEJĄCY DZIAŁKI. 
 

• Przedmiotowa działka znajduje się w Warszawie w dzielnicy Mokotów pomiędzy ulicą 
Przemysława Gintrowskiego i Orzyckiej. 

• Teren Opracowania stanowi działka Nr ewid. 38/3, na której zlokalizowane są 2 małe budynki 
usługowe, parking terenowy wraz z budynkiem go obsługującym oraz konstrukcja wsporcza linii 
energetycznych. Na terenie znajduje się dużo zieleni tj. drzewa, żywopłoty, trawniki. Teren 
wyposażony jest w układ ścieżek pieszych i rowerowych.  

• W części południowej działki znajduje się kabel energetyczny niskiego napięcia oraz słup WN. Nad 
całym terenem rozpięte są linie wysokiego napięcia. W projekcie przewidziano likwidację słupa 
WN oraz przeprowadzenie kabli WN obok projektowanego budynku pod ziemią. 

 

1.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI. 
 

• Budynek usługowy z sezonowym ogródkiem gastronomicznym  

• Budynek usługowy 

• Parking terenowy wraz z budynkiem go obsługującym 

• Konstrukcja wsporcza linii energetycznych 
 

1.4. INWENTARYZACJA ROŚLINNOŚCI ISTNIEJĄCEJ.  
 

1.4.1. Drzewa (ilość ok. 90): 
 

• Jesion (ilość ok. 66) 

• Klon (ilość 23) od strony ulicy Przemysława Gintrowskiego 

• Świerk (ilość 1) 
 

1.4.2. Żywopłoty, krzewy, trawy niskie: 
 

• Ligustr  

• Cyprysik (ilość ok. 9) 

• Igra szwedzka 
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1.5. ZESTAWIENIE DRZEW DO ZACHOWANIA/PRZESADZENIA/WYCINKI. 
(Schemat przedstawiono na RYS. 3 wersja I) 

 

1.5.1. Drzewa do zachowania: 
 

• Klon (wszystkie drzewa do zachowania) 

• Jesion (6 drzew od strony ulicy P. Gintrowskiego) 
 

1.5.2. Drzewa do przesadzenia: 
 

• Jesion (20 drzew małej i średniej wielkości do przesadzenia w nowo projektowane pasy 
zieleni) 

 

1.5.3. Drzewa do wycinki: 
 

• Jesion (ok. 40 drzew) 

• Świerk (1 drzewo) 

• Wszystkie samosiejki 

1.6. PODSTAWOWE PARAMETRY PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI.  
 

• Powierzchnia działki: 4042 m2 

• Powierzchnia zabudowy: 3909,41 m2 

• Intensywność zabudowy: 4,61 
 

1.7. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.  
 

1.7.1. Obiekt kubaturowy: 
 

Projektuje się budynek Miejskiego Parkingu z parterem o funkcji handlowej, 
niepodpiwniczony, pięciokondygnacyjny, dwuklatkowy z płaskim dachem. 
 
Dane techniczne: 

 

• Długość: ok. 200 m 

• Szerokość: ok. 24 m oraz ok.15 m 

• Wysokość: 19,95 m 

• Pow. zabudowy: 3909,41 m2 
 

1.7.2. Elementy zagospodarowania drogowego: 
 

• Rondo z wyspą przejezdną na ulicy Orzyckiej  

• Wjazd do parkingu wielopoziomowego 

• Chodniki wokół budynku oraz odtworzenie ścieżki rowerowej od strony ulicy Przemysława 
Gintrowskiego   
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1.7.3. Zieleń 
 

Warstwę urodzajną z powierzchni, na których wykonywane są prace budowlane, należy zdjąć, 
złożyć na pryzmę i zabezpieczyć przed zdegradowaniem, należy przy tym zwrócić uwagę by 
żyzna warstwa nie została przemieszana z gruzem lub odpadami. 
Materiał roślinny podczas transportu oraz w okresie poprzedzającym sadzenie rośliny musi być 
zabezpieczony przed wysuszeniem, przemarznięciem, przegrzaniem, stagnującą wodą wokół 
systemu korzeniowego, uszkodzeniami mechanicznymi (pędów i systemu korzeniowego). 
Wszelkie uszkodzenia i złamania muszą być oczyszczone i zabezpieczone. Poważne 
uszkodzenia mogą dyskwalifikować już wcześniej zatwierdzoną roślinę do posadzenia. 
Czas pomiędzy wykopaniem a sadzeniem roślin powinien być skrócony do minimum. Jeżeli nie 
jest możliwe posadzenie roślin w dniu ich dostarczenia, należy je odpowiednio zabezpieczyć. 
Rośliny w kontenerach muszą stać w miejscu zacienionym z możliwością podlewania. 
Pozostałe rośliny powinny mieć zabezpieczone korzenie (zadołowane lub obsypane 
substratem) i być przechowywane w ocienionym miejscu.  
Po zakończeniu budowy, uporządkowaniu gruzu i resztek budowlanych, zostanie odtworzony 
teren zielony wokół obiektu budowlanego. W pierwszej kolejności teren będzie przekopany, 
następnie zostanie nawieziona warstwa ziemi urodzajnej.  
Dwa wydzielone pasy zieleni będą zlokalizowane wzdłuż ulicy Przemysława Gintrowskiego 
natomiast trzeci zostanie umiejscowiony od strony ulicy Gotarda. Zieleń, która została 
przewidziana w projekcie to trawy niskie i wysokie oraz drzewa. Niektóre z drzew istniejących 
zostaną zachowane lub przesadzone. 
W projekcie przewidziano również zielony dach intensywny na którym występować będzie 
głównie zieleń niska oraz trawy niskie i wysokie oraz donice na elewacji północno-wschodniej. 
Zielony dach intensywny wymaga częstej pielęgnacji. Koszenie trawy, podlewanie, pielenie 
oraz nawożenie są wymagane by zielony dach dobrze wyglądał. Poniżej zastały przedstawione 
podstawowe czynności pielęgnacyjne: 

 

• Nawadnianie – przez cały rok, szczególnie w okresach suszy 

• Uzupełnianie roślin – aż do osiągnięcia wymaganego pokrycia roślinami (pielęgnacja 
powykonawcza) 

• Uzupełnienie substratu – w czasie pielęgnacji powykonawczej 1 raz na miesiąc, później w 
miare potrzeb 

• Usuwanie niepożądanych samosiejek i chwastów – 1 raz w miesiącu w okresie marzec-
listopad  

• Nawożenie – 2 razy w roku (jesień, wiosna)  

• Czyszczenie urządzeń nawadniających – 4-6 razy w roku 

• Utrzymywanie wolnych od roślinności obrzeży i stref bezpieczeństwa – 3-4 razy w roku  

• Usuwanie odpadów naniesionych przez wiatr, ptaki, ewentualnie ludzi – 3-4 razy w roku 

• Przycinanie roślin – 2 razy w roku 

• Koszenie – 2-4 razy w miesiącu 

• Kontrola sprawności systemu nawadniającego – co najmniej raz na miesiąc, w okresach 
nawadniania częściej   

 
Dane techniczne: 

 

• Pow. biologicznie czynna dachu zielonego: 1099,81m2 (0,5x2199,61m2), 27,21% 
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2. ARCHITEKTURA. 
 

2.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY 
 

2.1.1. W odniesieniu do rozwiązań funkcjonalnych w procesie projektowym przyjęto kilka 

podstawowych założeń: 
 

• połączenie dwóch różnych funkcji związanych z przestrzenią publiczną, 

• nawiązanie do lokalizacji i układu urbanistycznego miasta, stworzenie przyjaznej i 
atrakcyjnej  przestrzeni oraz harmonijne wpisanie obiektu w lokalizację, 

• realizację zadanego przez zamawiającego programu 

• czytelne wyodrębnienie poszczególnych funkcji wraz z ich obsługą komunikacyjną, 

• uniwersalność przestrzeni handlowo-usługowej w kontekście możliwości swobodnego                
aranżowania 

• łączenia i dzielenia przestrzeni celem uzyskania możliwie różnorakiej struktury      
wielkościowej usług 

• jak najlepsze wykorzystanie powierzchni przeznaczonej na parking 
 

2.1.2. Obiekt składa się z dwóch części: handlowej z pomieszczeniami  potrzebnymi do obsługi 

tej strefy znajdującej się na poziomie 0 oraz części parkingowej umieszczonej na 

poziomach +1, +2, +3, +4 oraz fragmencie kondygnacji przyziemnej gdzie znajduje się 

wjazd. 
 

• Część handlowa 
 

Strefa handlu zajmuje kondygnacje 0 w jej większej części. Posiada kilka wejść w tym: 
Główne: 
- wejście przelotowe w środkowej części obiektu, dzięki któremu możemy dostać się do 
budynku od strony ulicy Przemysława Gintrowskiego oraz ulicy Orzyckiej 
Dodatkowe: 
- 1 wejście od strony północnej obiektu 
- 2 wejścia od strony Ulicy Orzyckiej pełniące głównie funkcję wyjść ewakuacyjnych  
Układ komunikacyjny części handlowej składa się z podłużnych korytarzy oraz dwóch 
pionowych trzonów w których znajdują się schody ewakuacyjne oraz windy.  
Stała powierzchnia handlowa zajmuje 1549,18 m2. Składa się ona z 66 lokali pod wynajem o 
powierzchniach od 10m2  do 73m2. Ich zróżnicowane metraże pozwalają na parcelację 
powierzchni na obszary tematyczne . Dodatkowo dzięki układowi konstrukcji lokale te można 
w  dowolny sposób powiększać lub zmniejszać.  
W obiekcie znajduje się także tymczasowa powierzchnia handlowa przeznaczona na sprzedaż 
detaliczną bezpośrednio z samochodu. Zajmuje ona 444,20 m2. Przewidziane zostało tam 8 
stanowisk dla samochodów dostawczych oraz 6 stanowisk dla samochodów osobowych.  
Część handlowa została wyposażona w oddzielne toalety dla klientów i pracowników.  

 

• Część parkingowa 
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Strefa zlokalizowana na kondygnacjach +1, +2, +3, +4. Na poziomie 0. znajduję się wjazd, 
rampa prowadząca na wyższą kondygnację oraz pomieszczenia dla ochrony. Dodatkowo wjazd 
został wyposażony w system poboru opłat z automatycznymi kasami. Cała ta strefa została 
zaprojektowana w taki sposób aby istniała możliwość zawrócenia samochodu przed płatnym 
wjazdem na wyższe poziomy parkingu.  
Kondygnacja powtarzalna  w całości przeznaczona została na parking. Na powierzchni 3339,17 
m2 znajduje się 101 stanowisk postojowych (w tym 3 stanowiska dla osób niepełnosprawnych 
oraz 4 stanowisk ze stacjami ładowania) oraz droga dojazdowa o szerokości 6m z rondem na 
końcu i rampa prowadząca na sąsiednie poziomy. W sumie powstało 404 miejsca postojowe 
dla samochodów osobowych. 
Strefa parkingowa została wyposażona w 2 klatki ewakuacyjne oraz w 4 windy. 

 

2.1.3. Zestawienie miejsc postojowych: 
 

KONDYGNACJA NAZWA ILOŚĆ 

ZAG. TERENU miejsce postojowe 2,5x5,0m 15 

  miejsce postojowe dla nps.3,6x5,0m 12 

I PIĘTRO miejsce p. prostopadłe 2,5x5,0m 91 

  miejsce p. równoległe 2,5x6,0m 3 

  miejsce postojowe dla nps. 3,6x6,0m 3 

  miejsce postojowe z ptk. ładowania 4 

II PIĘTRO miejsce p. prostopadłe 2,5x5,0m 91 

  miejsce p. równoległe 2,5x6,0m 3 

  miejsce postojowe dla nps. 3,6x6,0m 3 

  miejsce postojowe z ptk. ładowania 4 

III PIĘTRO miejsce p. prostopadłe 2,5x5,0m 91 

  miejsce p. równoległe 2,5x6,0m 3 

  miejsce postojowe dla nps. 3,6x6,0m 3 

  miejsce postojowe z ptk. ładowania 4 

IV PIĘTRO miejsce p. prostopadłe 2,5x5,0m 91 

  miejsce p. równoległe 2,5x6,0m 3 

  miejsce postojowe dla nps. 3,6x6,0m 3 

  miejsce postojowe z ptk. ładowania 4 

  SUMA 431 

 

2.1.4. Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji: 
 

• Jednokondygnacyjna część handlowa (wys. Kondygnacji w świetle konstrukcji 3,20m), 

• czterokondygnacyjna część parkingowa (wys. Jednej kondygnacji w świetle konstrukcji 

2,60m), 

• budynek niepodpiwniczony, 

• płaski dach zielony o powierzchni biologiczno-czynnej 27,21%, 
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• dach o spadkach ok. 3%, 

• wysokość budynku 19,95 m, 

• szerokość elewacji frontowej: ok. 200m oraz szerokość elewacji bocznej:  

ok. 24m(południowo-wschodnia) i ok. 15m(północno-zachodnia), 

• posadowienie na płycie fundamentowej 

2.2. OPIS FORMY ARCHITEKTONICZNEJ 
 

Projektowany parking z częścią handlową powinno odbierać się jako miejsce funkcjonalne i 
nowoczesne, a także jako miejsce przyjazne i efektowne. Jednocześnie powinno być tak  
zaprojektowane, aby przy jego charakterystycznej formie oraz funkcji handlowo-parkingowej w 
niewymuszony sposób współgrało z otaczającym go terenem. Projekt prezentuje połączenie 
efektownej estetyki i czytelnego układu funkcjonalnego. Miejski parking położony jest na wąskiej i 
długiej działce pomiędzy ruchliwą ulicą Przemysława Gintrowskiego i ulicą Orzycką która komunikuje 
sąsiadujące osiedle mieszkaniowe. W takim miejscu tego typu obiekt może stać się idealnym 
buforem pomiędzy uciążliwym ruchem samochodowym a miejscem zamieszkania.  
Rzut budynku konsekwentnie wpisuje się w kształt działki. Parter stanowi obrys linii zabudowy 
natomiast zarys pozostałych kondygnacji wynika z funkcji znajdujących się w środku. Ten zabieg 
tworzy lekką i ciekawą bryłę, która dobrze wygląda a zarazem spełnia swoją funkcję. 
Elewacje zewnętrze parkingu są jego wizytówką. Elementy kształtujące elewacje to spójne i 
regularnie rozmieszczone pionowe profile, które tworzą jednolitą powierzchnie. Takie rozwiązanie 
podkreśla i obrysowuje bryłę obiektu nadając mu niepowtarzalny charakter.  
Kolejnymi ciekawymi elementami są „wiszące ogrody” znajdujące się na elewacji północno-
wschodniej. Donice, w których rośnie zieleń w formie prostopadłościanów o różnych wielkościach 
wystają poza lico „skóry budynku” tworząc ciekawe rzeźbienia na tle regularnie rozmieszczonych 
profili. To rozwiązanie tworzy przyjemny odbiór elewacji dla mieszkańców sąsiedniego osiedla.  
Kolejnym istotnym elementem budynku jest przestrzeń rekreacyjna na dachu.  
To miejsce gdzie mieści się zielony dach z różnorodną zielenią. Znajdują się tam także powierzchnie 
utwardzone przeznaczone do poruszania się, punkty widokowe oraz ławki do siedzenia.   
Miejski parking z częścią handlową, poprzez swój układ i technologie staje się budynkiem 
funkcjonalnym, który spełnia swoje zadania a jednocześnie jego bryła sprawia, że jest on przyjazny 
dla otoczenia i ciekawy w formie.  
 

 
  



    

 

Miejskie Parkingi  

 Strona 1 
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Miejskie Parkingi  

 Strona 2 
 

1 Wstępna analiza projektu 

Niniejszy rozdział stanowi wstępną analizę projektu polegającego na zagospodarowaniu 

obecnego obszaru parkingu terenowego w rejonie ulicy Orzyckiej (pas dzielący ulicę Orzycką 
i Rzymowskiego na wysokości Gotarda) na obiekt – parking podziemno-kubaturowy. 

Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję objęty jest obowiązującym miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym Uchwałą Nr LVI/1705/2009 Rady 

Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Służewca Wschodniego (dalej: MPZP 

Służewiec Wschodni). 

W MPZP Służewiec Wschodni dla działki nr 38/3, obręb 1-04-11 (Dzielnica Mokotów), 

przyjęto oznaczenie F135 KGw/U (tereny garaży kubaturowych i usług). 

Podstawowym przeznaczeniem obszaru F135 KGw/U jest: 

- rozwój funkcji parkingowych w formie spiętrzonych – podziemnych i naziemnych 

budynków garażowych oraz parkingów terenowych, 

- rozwój funkcji usługowych – zabudowy i obiektów z zakresu handlu detalicznego  

w obiektach o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m
2
, biur, administracji, obsługi 

finansowej. 

Według MPZP Służewiec Wschodni tereny KGw i KGw/U stanowią lokalizację 
kubaturowych parkingów publicznych, przeznaczonych dla obsługi mieszkańców istniejących 

osiedli. 

Obsługa komunikacyjna terenu F135 poprzez zjazd od strony ulicy Orzyckiej. 

Na terenie przeznaczonym pod planowaną inwestycję, w obszarze zachodnim znajdują się  
2 obiekty trwale połączone z ziemią (bar azjatycki „Corner of Asia” i pusty lokal użytkowy), 

linie wysokiego napięcia oraz kiosk. Obecnie, na opisywanym obszarze w poziomie terenu, 

Dzielnica Mokotów w porozumieniu z kupcami z pobliskiego bazaru rozpatruje wydzielenie 

w tym miejscu przestrzeni handlowej. 

W obszarze planowanego projektu przeważa zabudowa o funkcji mieszkaniowej  

i w przeważającej części inwestycja ta będzie przeznaczona dla obsługi mieszkańców 

istniejących osiedli, na co wskazują zapisy MPZP Służewiec Wschodni. 

Realizacja planowanego projektu wpisuje się w działania zmierzające do uporządkowania 

parkowania, umożliwiającego zachowanie równowagi pomiędzy dostępnością  
i przepustowością układu drogowego, a chłonnością parkingową. 

Zgodnie z treścią dokumentu: „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu 

Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne”, w zakresie zadań Strategii 

dotyczących rozwoju systemu drogowego Warszawy, wśród zadań wskazano zadanie 9: 

Uporządkowanie systemu parkowania. Podstawowe działania w zakresie uporządkowania 

systemu parkowania będą dotyczyć m.in.: 
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- „Budowy miejskich parkingów wielopoziomowych z jednoczesnym ograniczeniem liczby 

miejsc do parkowania w poziomie terenu” (pkt 5); 

- „Porządkowania parkowania w strefach mieszkaniowych, w tym w szczególności  

w obszarach zabudowy wysokiej” (pkt 7)
1
. 

Podsumowując powyższe, do podstawowych wniosków, wynikających ze wstępnej analizy 

projektu polegającego na zagospodarowaniu obecnego obszaru parkingu terenowego  

w rejonie ulicy Orzyckiej na parking podziemno-kubaturowy, można zaliczyć następujące: 

- projekt wpisuje się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego 

Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne; 

- projekt jest zgodny z zapisami MPZP Służewiec Wschodni; 

- projekt wpisuje się w działania zmierzające do uporządkowania parkowania, 

umożliwiającego zachowanie równowagi pomiędzy dostępnością i przepustowością układu 

drogowego, a chłonnością parkingową; 

- celem projektu jest odpowiednie zagospodarowanie obecnego obszaru parkingu terenowego 

w rejonie ulicy Orzyckiej; 

- co do zasady inwestycja będzie służyła mieszkańcom istniejących osiedli. 

Nieruchomość położona jest w wąskim pasie pomiędzy ulicą Orzycką a ulicą Gintrowskiego 

(dawniej Rzymowskiego). 

Z danych ZDM
2
 wynika – Informacja o ruchu na drogach układu podstawowego w m.st. 

Warszawie wg pomiarów APR-ZDM w 2017 roku, iż Gintrowskiego, jako jedna z głownych 

arterii Miasta, w tzw. kordonie wewnętrznym, zarazem jedna zgłównych arterii Mokotowa 

jest istotnie obciążona ruchem w skali dnia, w szczególności w szczycie porannym – w 

kierunku Centrum oraz popołudniowym – z Centrum. 

Lp. Ulica 
Numer 

punktu 
2017 

szczyt 

poranny do 

Centrum 

w godz. 

szczyt 

poranny z 

Centrum 

w godz. 

14 
Gintrowskiego (d. 

Rzymowskiego) 
3365 20.09 2 327 06:45 1 572 11:30 

Lp. Ulica 

szczyt 

popołudniowy 

do Centrum 

w 

godz. 

szczyt 

popołudniowy 

z Centrum 

w 

godz. 

ruch 

dobowy 

do 

Centrum 

ruch 

dobowy z 

Centrum 

ruch 

dobowy na 

przekroju 

14 
Gintrowskiego (d. 

Rzymowskiego) 
1 820 12:00 1 911 15:00 27 389 24 954 52 343 

 

Ruch podany wyżej jest zbliżony do ruchu na Wale Miedzeszyńskim, na Witosa i wielu 

innych głownych arteriach Warszawy. 

                                                 
1
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr LVIII/1749/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r.  

w sprawie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata 

kolejne, w tym Zrównoważonego Planu Rozwoju Transportu Publicznego. 
2
 https://zdm.waw.pl/robi-sie/badania-i-analizy/analiza-ruchu-na-drogach 
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Generatoram ruchu w okolicy, dla planowanego parkingu, są sąsiedznie obiekty mieszkalne, 

wysokościowe, Dom Kultury Kadr, wokół którego występuje deficyt miejsc postojowych w 

okresie realizacji imprez w tym obiekcie, obiekty biurowe znajdujące się w sąsiedztwie, 

targowisko, które ma być przeniesione do budynku parkingu, z przeciwległej strony ulicy 

Gintrowskiego, a także – dzielnica biurowa Służewca Przemysłowego tzw. „Mordor”. 

2 Analiza zapotrzebowania na miejsca parkingowe wraz  

z uzasadnieniem i opisem przyjętej metody 

2.1 Wprowadzenie 

Celem analizy jest określenie zapotrzebowania na liczbę miejsc parkingowych na 

projektowanym parkingu. 

 

2.2 Opis metodologii 

Punktem wyjścia dla zbadania popytu na miejsca parkingowe na projektowanym parkingu jest 

określenie aktualnej podaży miejsc parkingowych w strefie jego oddziaływania, tj.  

w promieniu 300 m od parkingu, z podziałem na następujące kategorie: M – mieszkania, P – 

miejsca pracy, H – handel i usługi, I – inne. 

Kolejnym krokiem jest określenie liczby aut, których kierowcy skorzystają z projektowanej 

infrastruktury parkingowej, z podziałem na następujące kategorie: M – mieszkańcy, B – 

osoby pracujące, H – klienci obiektów handlowo-usługowych. 

Do określenia potrzeb parkingowych poszczególnych grup użytkowników posłużą różne dane 

statystyczne, każdorazowo właściwe dla analizowanej okolicy oraz adekwatne do badanego 

zjawiska. I tak będą to odpowiednio: dla M – liczba mieszkańców, dla P – liczba osób 

pracujących, dla H – liczba klientów, na które to dane nałożone zostaną dwa kluczowe 

wskaźniki transportowe, tzw. wskaźnik motoryzacji (wyrażony liczbą samochodów 

osobowych przypadającą na 1000 mieszkańców) oraz procentowy udział podróży 

realizowanych przy użyciu samochodu. 

Tak wyliczone zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla trzech grup użytkowników 

parkingu zestawione zostanie z aktualną podażą miejsc parkingowych, co pozwoli z kolei 

określić ewentualną „lukę parkingową” dla każdej z kategorii M, P i H, a następnie – po 

uwzględnieniu zjawiska rotacji różnych grup użytkowników w ramach jednego parkingu – 

ustalić łączną liczbę miejsc parkingowych rekomendowanych dla projektowanego 

parkingu. 

Zaproponowana metodologia ma charakter autorski, a w swojej analitycznej części nawiązuje 

do najlepszych praktyk rynkowych stosowanych w branży komercyjnych operatorów 
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parkingowych. Znajduje tym samym pełne uzasadnienie do zastosowania w przypadku 

projektowanego parkingu. 

2.3 Analiza popytu 

2.3.1 Charakterystyka otoczenia 

Strefa oddziaływania parkingu, 

zaznaczona na poniższej mapie kolorem 

zielonym, to obszar koła o promieniu 300 

m liczonego od centralnego punktu 

planowanego parkingu, którego obszar 

zaznaczony został kolorem żółtym. 

W obrębie strefy oddziaływania parkingu 

zidentyfikowane zostały obiekty  

w czterech kategoriach: 

1. M – funkcja mieszkaniowa 

(znaczniki w kolorze czerwonym; 

39 obiektów, 72% ogółu), 

2. P – funkcja pracownicza (kolor 

niebieski; 3 obiekty; 6% ogółu), 

3. H – funkcja handlowo-usługowa 

(kolor zielony; 4 obiekty, 7% 

ogółu) 

4. I – inne (kolor czarny; 8 obiektów, 15% ogółu). 
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Rysunek 1. Mapa strefy oddziaływania parkingu. Opracowanie własne. 

 

Analizowany obszar charakteryzuje w dominującej części zabudowa o funkcji 

mieszkaniowej (72% wszystkich obiektów), z niewielką domieszką funkcji handlowo-

usługowej (7%) i miejsc pracy (6%), rozumianych głównie jako powierzchni biurowych, 

których główne skupisko dla tej części Dzielnicy Mokotów znajduje się w nieodległym 

rejonie Służewca Przemysłowego (tzw. Mordor), jednak bez istotnego wpływu na popyt na 

miejsca parkingowe stricte w strefie oddziaływania projektowanego parkingu.  

Ponadto, 15% ogółu zabudowy w strefie oddziaływania parkingu stanowią obiekty kategorii 

„inne”, dość typowe dla obszarów o dominującej funkcji mieszkaniowej, w tym placówki 

oświatowe, biblioteka, przychodnia, basen, kościół oraz infrastruktura parkingowa (parkingi 

wydzielone i garaże wolnostojące). 

2.3.2 Ocena stanu istniejącego 

Podczas badania terenowego przeprowadzonego w godzinach dziennych dnia 24.11.2017 

ustalona została następująca podaż miejsc parkingowych dla poszczególnych obiektów  

i kategorii (tabele poniżej), z podziałem na miejsca parkingowe zlokalizowane poza pasem 

drogowym sieci dróg publicznych (tzw. off-street) oraz miejsca parkingowe zlokalizowane 

bezpośrednio w pasie drogowym sieci dróg publicznych (tzw. on-street). 

Poniżej w tabeli wskazano adresy z szacowaną liczbą mieszkańców. Przy adresach ul. 

obecnej Gintrowskiego a poprzednio ulicy Rzymowskiego pozostawiono: d. Rzymowskiego  

a w nawiasie podano nową nazwę (Gintrowskiego).  
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Tabela 1. Podaż miejsc parkingowych. Opracowanie własne. 

PODAŻ MIEJSC PARKINGOWYCH   
M 

mieszkania 

P 

praca 

H 

handel 

I 

inne 

Liczba miejsc parkingowych "off-street" 
parkingi kubaturowe podziemne i nadziemne 
garaże indywidualne wolnostojące 
parkingi wydzielone/ogrodzone/z ograniczeniami dostępu 
parkingi ogólnodostępne na drogach wewn. i inne off-street 

szacowana 
liczba 

mieszkańców 
(suma=3135) 

liczba miejsc 
parkingowych 

liczba miejsc 
parkingowych 

liczba miejsc 
parkingowych 

liczba miejsc 
parkingowych 

M1 Orzycka 14 140 0       

M2 Śniardwy 8 140 0       

M3 Śniardwy 6 140 5       

M4 Orzycka 12 80 0       

M5 Śniardwy 5 80 0       

M6 Śniardwy 3 80 0       

M7 Śniardwy 1 80 0       

M8 Śniardwy 4 110 13       

M9 Śniardwy 2 70 4       

M10 Orzycka 10 90 25       

M11 Orzycka 8 260 18       

M12 – PKF Orzycka 6 250 170 75     

M13 Orzycka 4 140 

140 
      

M14 Orzycka 4a 140       

M15 
d. Rzymowskiego 49 

(Gintrowskiego) 
90 47       

M16 
d. Rzymowskiego 47 

(Gintrowskiego) 
180 37       

M17 Obrzeżna 18 e-j 30 21       

M18 Kolady 4 80 5       

M19 
d. Rzymowskiego 45 

(Gintrowskiego) 
20 0       

M20 Kolady 3-9 10 6       

M21 Obrzeżna 16 80 8       

M22 Kolady 1 80 0       

M23 Jadźwingów 22 30 20       

M24 Jadźwingów 24 30 4       
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PODAŻ MIEJSC PARKINGOWYCH   
M 

mieszkania 

P 

praca 

H 

handel 

I 

inne 

M25 Bogunki 5 30 0       

M26 Jadźwingów 20 140 0       

M27 – hotel 
Rzymowskiego 43 

(Gintrowskiego) 
10 

10 

      

M28 – hotel 
Rzymowskiego 41 

(Gintrowskiego) 
10       

M29 Jadźwingów 18 20 0       

M30 Jadźwingów 16 20 0       

M31 
Rzymowskiego 39 

(Gintrowskiego) 
20 0       

M32 Bogunki 3 15 0       

M33 Jadźwingów 17 20 0       

M34 Jadźwingów 15 30 0       

M35 Jadźwingów 13 30 0       

M36 Gotarda 7 30 0       

M37 Gotarda 5 30 0       

M38 Jadźwingów 2 200 118       

M39 Jadźwingów 22a 100 50       

  PODSUMA M: 776 701 75 0 0 

P1 – ING 
Rzymowskiego 30 

(Gintrowskiego) 
    26     

P2 – Dekra 
Rzymowskiego 28 

(Gintrowskiego) 
    34     

P3 – MCX Gotarda 9     60     

  PODSUMA P: 120 0 120 0 0 

H1 – Żabka Kolady 2       7   

H2 – Bazar 
Jadźwingów 

Jadźwingów-Gotarda-
Rzymowskiego 

      0   

H3 – handel i 
usługi 

Gotarda 16       12   

H4 – Rzymowskiego 37       3   
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PODAŻ MIEJSC PARKINGOWYCH   
M 

mieszkania 

P 

praca 

H 

handel 

I 

inne 

cukiernia (Gintrowskiego) 

  PODSUMA H: 22 0 0 22 0 

I1 – OSiR i 
szkoła 

Niegocińska 2         15 

I2 – parking 
Orzycka (fragment 
pn.-zach.) 

        40 

I3 – parking 
społeczny 

Orzycka         212 

I4 – szkoła Obrzeżna 12a         5 

I5 – garaże z 
dojazdami 

Jadźwingów         76 

I6 – 
biblioteka i 
gimnazjum 

Gruszczyńskiego 12         5 

I7 – 
przychodnia 

Jadźwingów 9         0 

I8 – kościół 
Rzymowskiego 35 

(Gintrowskiego) 
        28 

  PODSUMA I: 381 0 0 0 381 

  SUMA OFF-STREET: 1 299 701 195 22 381 

 

 

Tabela 2. Podaż miejsc parkingowych. Część 2. Opracowanie własne. 

PODAŻ MIEJSC PARKINGOWYCH (C.D.)   
M 

mieszkani

a 

P 

praca 

H 

handel 

I 

inne 

Liczba miejsc parkingowych on-street 
miejsca ogólnodostępne w pasie drogowym 

  

liczba 
miejsc 

parkingow
ych 

liczba 
miejsc 

parkingo
wych 

liczba 
miejsc 

parkingo
wych 

liczba 
miejsc 

parkingo
wych 

Orzycka 
od północnej granicy 
strefy do Śniardwy 

        20 

Śniardwy w całości         60 

Orzycka Śniardwy-Wydmińska         55 

Kolady od zachodniej granicy         35 
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PODAŻ MIEJSC PARKINGOWYCH (C.D.)   
M 

mieszkani

a 

P 

praca 

H 

handel 

I 

inne 

strefy  

Jadźwingów 
od granicy strefy do 
Bogunki 

        12 

Bogunki 
od południowej granicy 
strefy 

        16 

Jadźwingów 
odnoga do hotelu 
pracowniczego 

        40 

Jadźwingów Bogunki-Gotarda         38 

Gotarda 
od pd.-zach. granicy 
strefy do Rzymowskiego 
(Gintrowskiego) 

        28 

Jadźwingów  za bazarem i kościołem         60 

Rzymowskiego 

(Gintrowskiego) 
na obszarze strefy         30 

Orzycka 
od Wydmińskiej na 
wschód 

        27 

Wydmińska w całości         20 

  SUMA ON-STREET: 441 0 0 0 441 

  SUMA CAŁKOWITA: 1 740 701 195 22 822 

 

W analizowanym obszarze 

zidentyfikowano łącznie 1.740 miejsc 

parkingowych, spośród których 1.299 

(75%) są to miejsca typu off-street 

znajdujące się poza pasem drogowym 

sieci dróg publicznych, a 441 (25%) są 
to miejsca zlokalizowane w pasie 

drogowym sieci dróg publicznych (on-

street). 

Blisko połowę (48%) wszystkich 

miejsc parkingowych dostępnych  

w strefie oddziaływania parkingu 

stanowią miejsca parkingowe należące 

do kategorii „inne”.  

Są to łącznie 822 miejsca parkingowe, 

spośród których 441 miejsc (54%) 
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stanowią miejsca typu on-street, a 381 miejsc (46%) stanowią te typu off-street, przy czym 

składają się na nie praktycznie wyłącznie miejsca parkingowe obiektów  

o funkcji czysto parkingowej (parkingi wydzielone oraz garaże wolnostojące wraz  

z dojazdami). 

Pozostałą (52%) część dostępnych w strefie oddziaływania parkingu miejsc parkingowych 

stanowią te służące zabudowie mieszkaniowej (aż 40%; 701 miejsc), miejscom pracy (11%; 

195 miejsc) oraz obiektom handlowo-usługowym (zaledwie 1%; 22 miejsca). 

Na potrzeby dalszych obliczeń (analizy popytu) przyjęte zostały określone wartości dotyczące 

aktualnej podaży miejsc parkingowych dla poszczególnych trzech grup użytkowników strefy 

oddziaływania parkingu: M – mieszkańców P – osób pracujących oraz H – klientów obiektów 

handlowo-usługowych. Wartości te osiągnięto poprzez proporcjonalne przyporządkowanie 

kategoriom M, P i H puli miejsc parkingowych off-street dla obiektów kategorii „inne” 

(łącznie 381) oraz puli miejsc parkingowych on-street (łącznie 441), a obrazuje je poniższa 

tabela: 

Tabela 3. Procentowy udział miejsc parkingowych dla poszczególnych kategorii. Opracowanie własne. 

PODAŻ MIEJSC PARKINGOWYCH M-mieszk. P-praca H-handel 

Liczba miejsc parkingowych off-street (M, P, H) 701 195 22 

Liczba miejsc parkingowych off-street typu "inne" 

 (proporcjonalnie) 
291 81 9 

Liczba miejsc parkingowych on-street (proporcjonalnie) 337 94 11 

Procentowy udział (w %) 76% 21% 2% 

SUMA: 1 329 370 42 

2.4 Popyt 

W celu określenia łącznego popytu na miejsca parkingowe dla projektowanego parkingu, 

metodologia wpierw zakłada zbadanie potrzeb parkingowych strefy oddziaływania parkingu 

dla trzech kategorii: M – mieszkańców, P – osób pracujących, H – handlu i usług.  

2.4.1 M – mieszkańcy 

Liczba mieszkańców strefy oddziaływania parkingu oszacowana została na podstawie 

ogólnodostępnych danych demograficznych
3
. Jako punkt wyjścia przyjęto, że skoro liczba 

mieszkańców Dzielnicy Mokotów (powierzchnia 34,42 km
2
) wynosi 217.815 osób, to dla 

strefy oddziaływania parkingu (powierzchnia 0,28 km
2
) powinna ona proporcjonalnie 

wynieść 1.738 osób. Jednakże po analizie wszystkich zlokalizowanych w strefie 

oddziaływania parkingu 39 obiektów o funkcji mieszkalnej, z których duża część to budynki 

                                                 
3
 Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny, stan na I 2017 
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wysokościowe (8-11 pięter) o dużej gęstości zaludnienia, uznano, że prawdopodobna 

rzeczywista liczba mieszkańców w analizowanym obszarze jest co najmniej 1,5-krotnie 

większa i wynosi 2.607 osób. 

Biorąc pod uwagę fakt, że liczba samochodów osobowych na każdy 1000 mieszkańców (tzw. 

wskaźnik motoryzacji) wynosi dla Warszawy 738 pojazdów
4
, w strefie oddziaływania 

parkingu miejsce do parkowania potrzebują znaleźć 1.924 samochody. 

Zgodnie z wcześniejszymi wyliczeniami aktualnej podaży miejsc parkingowych, wiemy, że 

strefa oddziaływania parkingu dysponuje obecnie 1.329 miejscami parkingowymi 

dedykowanymi mieszkańcom (kategorii M). Wynika z tego, że „luka parkingowa” dla 

kategorii M wynosi 595 miejsc parkingowych, a realny popyt dla planowanego parkingu do 

60% tej wartości, tj. 357 miejsc, przy założeniu, że mieszkańcy otrzymają preferencyjną cenę 
miesięcznego abonamentu na parking, tańszego o około połowę od ceny rynkowej.  

Powyżej zaprezentowany tok rozumowania wraz z obliczeniami obrazuje następująca tabela: 

Tabela 4. Popyt na miejsca parkingowe dla kategorii M (mieszkania) 

Wyszczególnienie  Liczba 

Liczba mieszkańców w strefie oddziaływania parkingu 2 607 

Liczba samochodów osobowych na 1000 mieszkańców 738 

Liczba samochodów w strefie oddziaływania parkingu 1 924 

Podaż miejsc parkingowych 1 329 

"Luka parkingowa" 595 

Popyt na miejsca parkingowe dla kategorii M (mieszkania) 357 

 

2.4.2 P – pracownicy 

Liczba osób pracujących w strefie oddziaływania parkingu oszacowana została na podstawie 

ogólnodostępnych danych dotyczących rynku pracy dla obszaru m.st. Warszawy
5
. Przyjęto, 

że skoro liczba mieszkańców strefy oddziaływania parkingu wynosi 2.607 osób, a odsetek 

osób pracujących w Warszawie wynosi 511 osób na każdy 1000 mieszkańców, to liczba osób 

pracujących w strefie oddziaływania parkingu wyniesie 1.332 osoby. 

Biorąc pod uwagę fakt, że udział podróży realizowanych przy użyciu samochodu  

w Warszawie wynosi 31,7%
6
, w strefie oddziaływania parkingu, po uwzględnieniu 

                                                 
4
 Źródło danych: raport „Parkingi a transport zbiorowy w miastach” opracowany przez Zespół Doradców 

Gospodarczych TOR i Polską Organizację Branży Parkingowej, stan na IX-X/2017 
5
 Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny, Pracujący ogółem na 1000 ludności, dane za rok 2016 

6
 Źródło danych: Warszawskie Badanie Ruchu 2015 wraz z opracowaniem modelu ruchu, opracowanie 

wykonane przez konsorcjum w składzie: PBS Sp. z o.o. (lider), Politechnika Krakowska i Politechnika 

Warszawska, na zamówienie m.st. Warszawy, Warszawa, VI 2016 
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dodatkowych 10% miejsc parkingowych dla ruchu zewnętrznego (m.in. goście, dostawy), 

miejsce do parkowania potrzebują znaleźć 464 samochody. 

Zgodnie z wcześniejszymi wyliczeniami aktualnej podaży miejsc parkingowych, wiemy też, 
że strefa oddziaływania parkingu dysponuje obecnie 370 miejscami parkingowymi 

dedykowanymi osobom pracującym. Wynika z tego, że „luka parkingowa” dla kategorii P 

wyniesie 95 miejsc parkingowych, a realny popyt dla planowanego parkingu do 50% tej 

wartości, tj. 47 miejsc. 

Powyżej zaprezentowany tok rozumowania wraz z obliczeniami obrazuje następująca tabela: 

Tabela 5. Popyt na miejsca parkingowe dla kategorii P (praca) 

Wyszczególnienie  Liczba 

Liczba mieszkańców w strefie oddziaływania parkingu 2 607 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców 511 

Liczba osób pracujących w strefie oddziaływania parkingu 1 332 

Udział podróży realizowanych przy użyciu samochodu 31,7% 

Liczba samochodów w strefie oddziaływania parkingu + 10% (ruch zewnętrzny) 464 

Podaż miejsc parkingowych 370 

"Luka parkingowa" 95 

Popyt na miejsca parkingowe dla kategorii P (praca) 47 

 

2.4.3 H – handel i usługi 

Liczba klientów obiektów handlowo-usługowych dla strefy oddziaływania parkingu 

oszacowana została na podstawie ogólnej odwiedzalności obiektów handlowych  

w Warszawie (tzw. footfall).  

Przyjęto, że skoro miesięczna odwiedzalność obiektów handlowych w Warszawie 

(powierzchnia 517 km
2
) wynosi 16.700.000

7
, to dla strefy oddziaływania parkingu 

(powierzchnia 0,28 km
2
) wyniesie ona 9.124 osób w ujęciu miesięcznym i średnio 304 osoby 

w ujęciu dziennym. 

Ponieważ udział podróży realizowanych przy użyciu samochodu w Warszawie wynosi 

31,7%
8
, w strefie oddziaływania parkingu każdego dnia miejsce do parkowania potrzebowało 

będzie znaleźć 96 samochodów, a przy uwzględnieniu 10% narzutu z tytułu ruchu 

zewnętrznego (m.in. dostawcy) dla obiektów handlowo-usługowych – łącznie 106 

samochodów. 

                                                 
7
 Źródło danych: raport "Footfall warszawskich centrów handlowych, komentarz do zjawiska" opracowany przez 

GfK Retail & Real Estate Consulting, dane za rok 2016 
8
 Źródło danych: Warszawskie Badanie Ruchu 2015 (jak powyżej) 
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Przy aktualnej podaży miejsc parkingowych dla kategorii H (handel i usługi) na poziomie 42 

miejsc, „luka parkingowa” dla obiektów handlowo-usługowych w strefie oddziaływania 

parkingu wyniesie 64 miejsca parkingowe.  

Przy jednoczesnym założeniu, że ruch ten rozkładać się będzie każdego dnia na 10 godzin, 

przy szczytowym 1-godzinnym obłożeniu rzędu 5-krotności średniogodzinnego obłożenia, 

maksymalny dzienny popyt na miejsca parkingowe dla kategorii H wyniesie 32 miejsca 

parkingowe. 

Powyżej zaprezentowany tok rozumowania wraz z obliczeniami obrazuje tabela: 

Tabela 6. Popyt na miejsca parkingowe dla kategorii H (handel i usługi) w szczycie dnia 

Wyszczególnienie  Liczba 

Liczba klientów w strefie oddziaływania parkingu (dziennie) 304 

Udział podróży realizowanych przy użyciu samochodu 31,7% 

Liczba samochodów w strefie oddziaływania parkingu + 10% (ruch zewnętrzny) 106 

Podaż miejsc parkingowych 42 

"Luka parkingowa" 64 

Popyt na miejsca parkingowe dla kategorii H (handel i usługi) w szczycie dnia 32 

 

2.4.4 Popyt łączny (M+P+H) 

Popyt strefy oddziaływania parkingu liczony łącznie dla wszystkich trzech kategorii (M, P  

i H) wynosi 437 miejsc parkingowych. Uwzględniając jednak odmienny charakter podróży 

samochodowych realizowanych dla kategorii M (wyjazd w ciągu godzin dziennych) oraz P  

i H (przyjazd w ciągu godzin dziennych), i tym samym ich dużą „wymienność” (na poziomie 

80%), można uznać, że liczba 400 – 410 miejsc parkingowych będzie wystarczająca, aby 

zaspokoić istniejący dziś w strefie oddziaływania parkingu popyt na miejsca parkingowe.  

W ramach tej puli miejsc należy uwzględnić także 4% miejsc dla osób  

z niepełnosprawnościami (wymóg ustawowy; 16 stanowisk), jak również rekomendowane 

jest, aby co najmniej po 2% miejsc (każdorazowo po 8 stanowisk) przeznaczonych zostało dla 

aut elektrycznych (z dostępem do urządzeń ładowania) oraz dla pojazdów współdzielonych, 

w ramach funkcjonujących na terenie Warszawy różnych usług typu carsharing. 
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2.5 Analiza dla oszacowanej liczby mieszkańców w obszarze 

oddziaływania. 

Popyt na miejsca postojowe można odnieść do rzeczywistej liczby mieszkańców, 

oszacowanej w obszarze oddziaływania planowanego parkingu w tabeli nr 1, na poziomie ok. 

3135 mieszkańców. 

Przy pozostawieniu na nie zmienionym poziomie pozostałych warunków, zapotrzebowanie na 

miejsca parkingowe w analizowanej lokalizacji będzie przedstwiało się w sposób następujący: 

Tabela 7. Oszacowanie popytu na miejsca parkingowe w lokalizacji w oparciu o oszacowaną rzeczywistą 

liczbę mieszkańców w obszarze oddziaływania Parkingu. 

Wyszczególnienie wartość 

Liczba mieszkańców w strefie oddziaływania parkingu 3 135 

Liczba samochodów osobowych na 1000 mieszkańców 738 

Liczba samochodów w strefie oddziaływania parkingu 2 314 

Podaż miejsc parkingowych 1 329 

"Luka parkingowa" 985 

Popyt na miejsca parkingowe dla kategorii M (mieszkania) 591 

P - praca 

Liczba mieszkańców w strefie oddziaływania parkingu 3 135 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców 511 

Liczba osób pracujących w strefie oddziaływania parkingu 1 602 

Udział podróży realizowanych przy użyciu samochodu 31,7% 

Liczba samochodów w strefie oddziaływania parkingu + 10% (ruch zewnętrzny) 559 

Podaż miejsc parkingowych 370 

"Luka parkingowa" 189 

Popyt na miejsca parkingowe dla kategorii P (praca) 95 

H - handel 

Liczba klientów w strefie oddziaływania parkingu (dziennie) 304 

Udział podróży realizowanych przy użyciu samochodu 31,7% 

Liczba samochodów w strefie oddziaływania parkingu + 10% (ruch zewnętrzny) 106 

Podaż miejsc parkingowych 42 

"Luka parkingowa" 64 

Popyt na miejsca parkingowe dla kategorii H (handel i usługi) w szczycie 32 

M+P+H - popyt łączny 

Łączny popyt na miejsca parkingowe (M+P+H) 718 

Rekomendowana liczba miejsc parkingowych projektowanym na parkingu 574 

w tym:   

miejsc dla osób z niepełnosprawnościami (4%) 23 

miejsc do ładowania pojazdów elektrycznych (2%) 11 

miejsc dla pojazdów współdzielonych (2%) 11 
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Jak widać, uzyskany wynik jest znacząco wyższy przy odniesieniu do oszacowanej na 

podstawie liczby mieszkań w obszarze oddziaływania liczby mieszkańców, niż w przypadku 

oszacowania w odniesieniu do gęstości zaludnienia dla dzielnicy Mokotów. 

Różnica sięga 234 miejsc, tylko dla mieszkańców obszaru oddziaływania. Potwierdza to 

rozmowy poczynione z przedstawicielami spółdzielni. Należy jednak mieć na względzie, iż w 

planowanej lokalizacji obsługa komunikacyjna parkingu możliwa jest tylko od strony ulicy 

Orzyckiej, stosunkowo wąskiej przez co parking będzie stosunkowo blisko obiektów 

mieszkalnych. 

2.6 Podsumowanie i rekomendacja 

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej uznano, że dane statystyczne dla całej Dzielnicy Mokotów 

nie będą reprezentatywne dla strefy oddziaływania parkingu, z uwagi na dużą gęstość 
zabudowy oraz jej charakter – zabudowę wysokościową, w której mieszka więcej osób niż w 

zabudowie jedno- lub kilkukondygnacyjnej.  

W celu oszacowania rzeczywistej liczby mieszkańców przeprowadzono szczegółową analizę 
w terenie. Liczbę mieszkańców poszczególnych budynków szacowano każdorazowo na 

podstawie liczby kondygnacji, kubatury budynku, liczby klatek schodowych oraz szacowanej 

liczbie lokali mieszkalnych, przyjmując każdorazowo, że jeden lokal mieszkalny zamieszkuje 

średnio 1,5 osoby. W ten sposób oszacowano liczbę mieszkańców w obszarze oddziaływania 

na poziomie 3135. Niemniej jednak ze względów ostrożnościowych, do wyceny popytu 

przyjęto niższy wskaźnik: 2607 mieszkańców. 

W tym sceanriuszu, przyjęto średnie zagęszczenie ludności na jednostkę powierzchni dla 

Mokotowa (dane statystyczne), wobec którego zastosowano mnożnik (1,5) uwzględniający 

charakter zabudowy strefy oddziaływania parkingu – jako gęstej zabudowy obiektami 

mieszkalnymi, z których około połowę stanowią budynki wysokościowe. Należy uwzględnić 
fakt, iż dane dla całej Dzielnicy Mokotów (217 tys. mieszkańców na powierzchni 35 km

2
; 

gęstość ok. 6000 osób na km2) nie byłyby reprezentatywne dla analizowanej strefy 

oddziaływania parkingu, z uwagi na wiele terenów zielonych, które swoim obszarem 

obejmuje Dzielnica Mokotów oraz wiele jej obszarów, w których dominuje zabudowa inna 

niż mieszkaniowa wysokościowa. Przyjęto, że dla analizowanego obszaru bardziej 

miarodajna będzie gęsta zabudowa „wielkomiejska”, przykładowo jak dla Dzielnicy Ochota 

(83 tys. mieszkańców na powierzchni 9,7 km
2
; gęstość ok. 9000 osób na km

2
, 1,5x więcej niż 

dla Mokotowa), stąd przyjęto mnożnik na poziomie 1,5, który w właściwie charakteryzuje 

strefę oddziaływania parkingu. 

Powiększenie na poziomie 10% stosowane jest dla oszacowania podaży miejsc parkingowych 

w kategoriach P – pracownicy i H – handel i usługi, a jest to po to, aby uwzględnić w analizie 

także (jak wskazano) „ruch zewnętrzy”, tj. ruch pojazdów, który generowany jest przez 

użytkowników pojazdów spoza strefy oddziaływania parkingu. Próg 10% przyjęto na niskim 

poziomie, ponieważ strefa oddziaływania parkingu nie dysponuje zabudową, która 

przyciągałaby większe rzesze pracowników i/lub klientów handlu i usług. 
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W wyniku przeprowadzonej analizy popytu zidentyfikowana została potrzeba wytworzenia  

w ramach projektowanego parkingu 0 400 miejscach parkingowych – głównie  

z przeznaczeniem dla okolicznych mieszkańców (82% zapotrzebowania),  

a w zdecydowanie mniejszym stopniu dla osób przyjeżdżających w celach zawodowych 

(11%) czy handlowo-usługowych (7%). Wydaje się zatem, że analizowany obszar – pomimo 

bliskości zagłębia biurowego, jakim jest pobliski Służewiec Przemysłowy (tzw. Mordor) – 

zachowa swój lokalny charakter służąc przede wszystkim do życia okolicznym mieszkańcom. 

Tabela 8. Rekomendowana liczba miejsc parkingowych na projektowanym parkingu 

Wyszczególnienie  Liczba 

Łączny popyt na miejsca parkingowe (M+P+H) 437 

Rekomendowana liczba miejsc parkingowych na projektowanym parkingu 400 

w tym:  

miejsc dla osób z niepełnosprawnościami (4%) 16 

miejsc do ładowania pojazdów elektrycznych (2%) 8 

miejsc dla pojazdów współdzielonych (2%) 8 

 

Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż projektowany parking ma funkcjonować na zasadach 

komercyjnych (odpłatności), a dotychczasową praktyką w badanym obszarze był bezpłatny 

postój z odsetkiem nieprzepisowego parkowania sięgającym w niektórych okolicach nawet 

30%, należałoby rozważyć podjęcie szeregu działań, które uprawdopodobnią sukces 

planowanego projektu parkingowego, np.: 

− wyznaczenie w strefie oddziaływania parking miejsc parkingowych on-street i objęcie 

ich Strefą Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN), 

− wprowadzenie przez Radę Miasta Warszawy zmienionych zasad uzyskiwania 

abonamentu mieszkańca w SPPN (ograniczenie liczby abonamentów na lokal i ich 

odpłatność), 

− eliminacja nieprzepisowego parkowania przez uprawnione służby, 

− likwidacja wybranych parkingów wydzielonych i przeznaczenie ich pod inne funkcje, 

np. zieleń, sport i rekreację. 
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3 Analiza środowiskowa. 

Teren planowanej Inwestycji znajduje się przy ulicy Orzyckiej w Warszawie, na dz. ew. nr 

38/3, obręb 1-04-11, na której zlokalizowane są 2 małe budynki usługowe, parking terenowy 

wraz z budynkiem go obsługującym oraz konstrukcja wsporcza linii energetycznych. 

Planowana Inwestycja ma być zrealizowana na nieruchomosci pomiędzy ulicą Orzycką  
a ulicą Gintrowskiego (kiedyś Rzymowskiego).  

Na terenie planowanej Inwestycji znajduje się zieleń, tj. drzewa, żywopłoty, trawniki.  

W części południowej znajduje się kabel energetyczny niskiego napięcia oraz słup WN. Nad 

całym terenem rozpięte są linie wysokiego napięcia. 

Dla terenu omawianej inwestycji jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, zgodnie z uchwałą nr LVI/1705/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy  

z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego rejonu Służewca Wschodniego. Omawiany teren działki nr 38/3 , obręb 1-04- 

11, zgodnie z miejscowym planem znajduje się na terenie zapisanym jako Teren F135 

KGw/U oraz teren F90 U-HA  

Zgodnie z zapisami w miejscowym planie:  

Teren F135 KGw/U  

Podstawowe przeznaczenie terenu: rozwój funkcji parkingowych w formie spiętrzonych – 

podziemnych i naziemnych budynków garażowych oraz parkingów terenowych. Zachowanie 

i rozwój funkcji usługowych – zabudowy i obiektów z zakresu handlu detalicznego  

w obiektach o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, biur, administracji, obsługi 

finansowej.  

• Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej na działce: 20%.  

• Maksymalna intensywność zabudowy: 5.  

Teren F90 U-HA  

• Podstawowe przeznaczenie terenu: zachowanie i rozwój funkcji usługowych – zabudowy  

i obiektów z zakresu handlu detalicznego w obiektach o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 

m2, biur, administracji, obsługi finansowej.  

Usługi z zakresu: gastronomii, zdrowia, nauki, kultury, usług bytowych i rzemiosła, opieki 

społecznej.  

Parkingi w formie spiętrzonych – podziemnych i naziemnych budynków garażowych.  

• Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej na działce: 10%.  

• Maksymalna intensywność zabudowy: 5.  
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Przedmiotowa Inwestycja będzie zaopatrzona w energię elektryczną (z istniejącej linii 

elektrycznej) oraz wodę z wodociągu miejskiego.  

Wody opadowe z terenów utwardzonych i z powierzchni dachowych odprowadzane będą do 

istniejącego systemu kanalizacji deszczowej w ul. Orzyckiej lub ul. Gotarda (zgodnie  

z warunkami technicznymi MPWiK). Wody z powierzchni utwardzonych będą wstępnie 

oczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych.  

Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 

Orzyckiej lub ul. Gotarda. 

Określenie zapotrzebowania na media po realizacji inwestycji:  

- zasilanie w energię elektryczna przewiduje się z sieci energetycznej, zużycie ok. 43800 

MWh/rok; 

- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej w ilości ok. 200 m
3
/rok;  

- ścieki socjalno- bytowe ok 200 m
3
/rok. 

Szczegółowe dane zostały zawarte w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. u. z 2016, poz. 71), § 3 

ust. 1 pkt. 56b, garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby 

planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 50, 

52– 55 i 57, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej 

niż:  

0,5 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. A, przy czym przez powierzchnię użytkową 

rozumie się sumę powierzchni zabudowy i powierzchni zajętej przez pozostałe kondygnacje 

nadziemne i podziemne mierzone po obrysie zewnętrznym rzutu pionowego obiektu 

budowlanego. 

Powierzchnia użytkowa parkingu, w każdym z analizowanych wariantów jest większa 

niż 5 tys. m
2
. Zatem zgodnie z powyższym oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 

listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. u. z 2016r., poz. 71) przedmiotowa inwestycja kwalifikuje 

się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Z związku z powyższym do rozwiązań chroniących środowisko możemy zaliczyć:  

• Na etapie realizacji inwestycji wszelkie prace należy prowadzić przy użyciu 

sprawnego technicznie sprzętu celem zminimalizowania wpływu przedsięwzięcia na 

środowisko;  

• W celu minimalizacji emisji zanieczyszczeń do powietrza ze spalania paliw  

w silnikach maszyn i pojazdów na etapie realizacji należy zastosować w miarę 
możliwości maszyny wyposażone w silniki elektryczne oraz wykorzystywać do 

prowadzenia prac budowlanych pojazdy wyposażone w nowoczesne, wysokosprawne 
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i niewyeksploatowane silniki; W celu ograniczenia emisji pyłu z terenu inwestycji 

należy systematycznie zraszać teren inwestycji.  

• Należy odpowiednio zaplanować terminy dostaw surowców i materiałów na teren 

budowy celem uniknięcia kumulacji dostaw powodujących zwiększenie emisji 

zanieczyszczeń ze spalania paliw w silnikach pojazdów ciężarowych.  

• W celu skrócenia czasu prac montażowych lub ich wyeliminowania należy dostarczać 
na teren budowy gotowe elementy montowane u dostawcy i wywozić poza teren inwestycji 

elementy wymagające demontażu;  

• Materiały sypkie dostarczane na teren budowy należy przewozić w sposób szczelny, 

niepowodujący pylenia.  

• Zastosowanie separatora substancji ropopochodnych wraz z osadnikami,  

• Urządzenia podczyszczania wód opadowych z terenu utwardzonych (separator 

substancji ropopochodnych z osadnikiem).  

• Prowadzenie segregacji odpadów oraz właściwego czasowego składowania odpadów, 

w miejscach do tego wyznaczonych i odpowiednio oznaczonych oraz w przystosowanych do 

tego kontenerach i pojemnikach.  

Oddziaływanie inwestycji na środowisko w zakresie ochrony powietrza w fazie realizacji 

będzie związane z wykonaniem prac budowlanych oraz zagospodarowaniem terenu, co będzie 

wymagało użycia sprzętu ciężkiego, wykonania prac ziemnych, itp. Może to spowodować:  

• - zapylenie wynikające z użycia sprzętu budowlanego, wykonywaniem robót 

ziemnych; 

• - emisję spalin przez sprzęt budowlany oraz pojazdy dowożące niezbędne materiały. 

Zanieczyszczenie powietrza w czasie fazy budowy potrwa stosunkowo krótko, a ponadto 

określenie wysokości emisji dla tego okresu jest niemożliwe ze względu na jej zmienność 
wynikającą z różnorodnego charakteru prac budowlanych, a także na jej niezorganizowany 

charakter. 

Emisja z prac typowo budowlanych jest emisją przemijającą i nie powoduje z uwagi na 

wielkości i czas występowania żadnych problemów.  

Przeprowadzone prace analityczne wykazały, iż emisja zanieczyszczeń spowodowana ruchem 

sprzętu budowlanego i pojazdów samochodowych związanych z budową (zanieczyszczenia 

zawarte w spalinach, pyły) będzie mała, biorąc pod uwagę stosunkowo niewielką ilość 
sprzętu budowlanego. Emisja zanieczyszczeń spowodowana transportem na miejscu budowy 

oraz pracami ziemnymi (pyły), przy prawidłowej organizacji placu budowy nie będzie miała 

znaczącego wpływu na środowisko.  

Ogólnie można powiedzieć że emisja w fazie budowy, z powodów wyżej wymienionych jak 

również z przedstawionych powyżej obliczeń jest niewielka i nie będzie stanowiła zagrożenia 

dla powietrza atmosferycznego. 

Emisja hałasu na etapie realizacji..  
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W trakcie budowy parkingu wystąpią w analizowanym rejonie ulicy Orzyckiej okresowe 

oddziaływania akustyczne spowodowane pracą ciężkiego sprzętu i pojazdów transportujących 

materiały i surowce. Poziom mocy akustycznej maszyn budowlanych i drogowych wynosi  

w zależności od przeznaczenia i typu 75-110 dB. Uciążliwość akustyczna zależna jest od 

oddalenia od placu budowy oraz od czasu pracy poszczególnych urządzeń.  

Charakter przedsięwzięcia sprawia, że jego oddziaływanie akustyczne na środowisko będzie 

ograniczało się wyłącznie do czasu jego realizacji (a ściślej do czasu realizacji niektórych 

prac budowlanych prowadzonych z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego), czyli będzie 

krótkotrwałe, nieciągłe i ustaną z chwilą zakończenia budowy. Podczas budowy będą 
występowały przede wszystkim ruchome źródła hałasu – maszyny budowlane i transport. Na 

wybranym terenie Inwestora będzie zorganizowane zaplecze materiałowe, sprzętu, zaplecze 

socjalne dla ekip wykonawcy. Miejsca te będą powodowały emisję hałasu do środowiska.  

Wyeliminowanie emisji hałasu w procesie budowy przedsięwzięcia jest niemożliwe do 

osiągnięcia. Do rozwiązań związanych z eliminacją emisji hałasu do minimum na etapie 

wykonywania prac budowlanych można zaliczyć następujące środki techniczno-

organizacyjne:  

- maksymalnym skróceniu czasu trwania wszystkich robót,  

- wykonywaniu prac wyłącznie w porze dziennej,  

- unikanie zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu 

mechanicznego,  

- stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hałasu do środowiska i dobrym stanie 

technicznym,  

- unikaniu równoczesnej pracy wielu hałaśliwych sprzętów budowlanych,  

- eliminowanie pracy maszyn i urządzeń na biegu jałowym,  

Na etapie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości powstawania odpadów 

należących do niebezpiecznych. Pozostałe ewentualnie odpady to głównie: złom, drewno ze 

względu na oszczędną gospodarkę materiałową, prowadzoną przez firmę wykonującą prace 

budowlane nie będą powstawały w dużych ilościach. Należy jednak w miarę możliwości 

prowadzić ich selektywną zbiórkę w celu gospodarczego wykorzystania jak największej ich 

masy. 

Woda na etapie realizacji wykorzystywana będzie do prac budowlanych oraz do zaspokojenia 

potrzeb socjalno – bytowych zatrudnionych pracowników. Zaopatrzenie w wodę nastąpi  

z istniejącej w terenie sieci wodociągowej. Zaplecze socjalno – sanitarne budowy 

zorganizowane będzie w oparciu o przenośne kontenery socjalne i toalety przenośne. Obiekty 

te wyposażone będą w bezodpływowe zbiorniki ścieków. Zbiorniki ścieków opróżniane będą 
w miarę potrzeb przez wyspecjalizowaną firmę, która odwozić będzie ścieki do oczyszczalni 

ścieków. 

Analiza Projektu oraz sposób jego realizacji pozwalają na stwierdzenie, że budowa nie będzie 

stwarzała zagrożenia dla jakości chemicznej środowiska gruntowego pod warunkiem 
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stosowania sprawnego sprzętu (w stanie nie dopuszczającym do wystąpienia wycieków 

paliwa). Wymagane jest również zgromadzenie odpowiednich środków zabezpieczających 

(np. stałych sorbentów), pozwalających na szybkie usunięcie wycieku paliwa w sytuacjach 

awaryjnych, tak aby nie nastąpiło skażenie gruntu. 

Na terenie przewidzianym pod realizację Projektu: „budowa miejskiego parkingu w rejonie 

ulicy Orzyckiej, na wysokości ulicy Gotarda w Warszawie, na dz. ew. nr 38/3, obręb 1-04-

11”. będą znajdować się następujące źródła emisji substancji szkodliwych do powietrza 

atmosferycznego, w fazie eksploatacji:  

- W ramach emisji zorganizowanej przewiduje się wyłącznie wentylację ogólną  
z projektowanego parkingu;  

 W ramach emisju niezorganizowanej przewiduje się oczywisty dla parkingu oraz części 

handlowej ruch pojazdów samochodowych (wewnątrz, po drogach wewnętrznych i po 

Orzyckiej). 

Na terenie działki odbywać się będzie ruch samochodów w obrębie parkingu samochodów 

osobowych oraz samochodów dostawczych do punktów rozładunkowych, jak również do 

naziemnych miejsc parkingowych. 

Minimalizacja ilości odpadów wytwarzanych przez parking oraz ograniczenie ich wpływu na 

środowisko polegać powinno na:  

- szkoleniu pracowników (a także personel zewnętrznych firm usługowych) oraz kupców,  

w celu minimalizacji odpadów produkcyjnych, zwłaszcza przypadkowych rozlewów 

wynikających z nieprawidłowej obsługi instalacji i zbiorników czy pojemników na odpady;  

- stosowaniu lepszych jakościowo urządzeń i materiałów, a tym samym dłuższym czasie ich 

eksploatacji i zmniejszeniu ich ilości jako odpadu w przyjętym okresie czasu (np. roku). 

Emisja substancji gazowych i pyłowych z analizowanego terenu planowanej inwestycji 

Parkingowej przy Orzyckiej, jest emisją niezorganizowaną. Inwestycja nie przewiduje emisji 

zorganizowanej, zatem analizując przedstawiony zakres emisji substancji gazowych  

i pyłowych emitowanych do powietrza nie przewiduje się powodowania przekroczeń norm 

dopuszczalnych. 

Odbiornikiem ścieków bytowych z obiektu może być istniejący kanał sanitarny w ulicy 

Orzyckiej lub w ulicy Gotarda.Nie przewiduje się powstawania ścieków technologicznych.  

Odbiornikiem w ograniczonej ilości wód opadowych z inwestycji może być istniejący kanał 

deszczowy w ul. Orzyckiej lub ul. Gotarda 

Wielopoziomowy parking zawsze jest źródłem hałasu do środowiska. W przedmiotowym 

Proejkcie, hałas pochodzić będzie od ruchu samochodów osobowych po czterech 

kondygnacjach tego budynku, znajdujących się nad jedną kondygnacją w której znajdują się 
punkty usługowe i wjazd do parkingu.  

Hałas z Parkingu wydostaje się na zewnątrz przez otwory w ścianach. Budynek jest  

o konstrukcji żelbetowej o grubości ścian 20 cm i izolacyjności akustycznej R powyżej 50 dB. 

Otwory w ścianach i wjazd są niezabezpieczone stąd do celów symulacji przyjęto 
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izolacyjność na poziomie 0,1 dB. Do celów symulacji przyjęto, że wewnątrz parkingu przy 

wjeździe, przy drogach międzykondygnacyjnych hałas w porze dziennej nie będzie 

przekraczał 70 dB (32 poj/h) a w porze nocnej nie będzie przekraczał 66 dB (12 poj/h).  

W części środkowej oraz nawrotu samochodów na końcu parkingu przyjęto odpowiednio: dla 

pory dziennej 61 dB i 63 dB (8 poj/h) a dla pory nocnej 57 dB i 59 dB (3 poj/h) (patrz Karta 

Informacyjna Przedsięwzięcia). 

Na terenie inwestycyjnym oraz w jego zasięgu nie występują obszary cenne z punktu 

widzenia przyrodniczego (m.in. parki krajobrazowe, leśne kompleksy promocyjne, obszary 

ochrony uzdrowiskowej, pomniki przyrody, lęgowiska i środowiska dla ptaków i zwierząt), 
pomniki wpisane na listę dziedzictwa światowego, inne formy ochrony przyrody ustanowione 

na podstawie: Ustawy o Ochronie Przyrody z kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 98, poz. 880).  

W związku z powyższym że brak w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów podlegających 

ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody, w tym wchodzących w skład europejskiej 

sieci ekologicznej Natura 2000.  

Nie występuje prawdopodobieństwo oddziaływania przedsięwzięcia na obszary podlegające 

ochronie, na podstawie przepisów o ochronie przyrody, w tym obszary Natura 2000, zarówno 

na etapie realizacji, jak również eksploatacji inwestycji. 

4 Analiza powierzchni terenu możliwej do realizacji 

planowanego obiektu. 

Planowana Inwestycja polegająca na zaprojektowaniu i budowie wielopoziomowego, 

naziemnego parkingu kubaturowego planowana jest do realizacji na nieruchomości Pas 

dzielącej ulicę Orzycką i Gintrowskiego (dawniej Rzymowskiego) na wysokości Gotarda 

(strona zachodnia), stanowiącą działkę nr 38/3, obręb 1-04-11 (Dzielnica Mokotów),  

a opisanej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako pole: F135. 

Teren Opracowania stanowi działka Nr ewid. 38/3, na której zlokalizowane są 2 małe budynki 

usługowe, parking terenowy (podzielony na dwa społeczne – ogrodzone, jeden komercyjny, 

również ogrodzony wraz z budynkiem go obsługującym0 oraz konstrukcja wsporcza linii 

energetycznych. Na terenie znajduje się dużo zieleni tj. drzewa, żywopłoty, trawniki. Teren 

wyposażony jest w układ ścieżek pieszych i rowerowych.  

Zapisy MPZP dla nieruchomości wskazują:  

Dla terenu określonego jako pole F135 KGw/U: 

- Podstawowe przeznaczenie terenu: rozwój funkcji parkingowych w formie spiętrzonych – 

podziemnych i naziemnych budynków garażowych oraz parkingów terenowych. 

- Zachowanie i rozwój funkcji usługowych – zabudowy i obiektów z zakresu handlu 

detalicznego w obiektach o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m
2
, biur, administracji, 

obsługi finansowej. 

- Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej na działce: 20%. 
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- Maksymalna intensywność zabudowy: 5. 

- Minimalna wysokość zabudowy określona w metrach: 17m. 

- Maksymalna wysokość zabudowy określona w metrach/liczbie kondygnacji: 20m/6k.  

- Szczególne wymagania dotyczące linii zabudowy: linie zabudowy według rysunku planu. 

- Kształt dachów: płaskie, ustala się stosowanie zielonych dachów. 

- Wykończenie elewacji: stonowana kolorystyka o przewadze jasnych kolorów naturalnych  

i kolorów ziemi. 

- Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: dopuszcza 

się realizację urządzeń infrastruktury technicznej; realizację dróg wewnętrznych, parkingów 

terenowych i podziemnych i innych urządzeń niezbędnych dla zapewnienia funkcjonowania 

danego terenu, ale nie wymagających specjalistycznych wydzieleń terenowych do ustalenia  

w projektach budowlanych.  

- Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: zjazd od strony ulicy Orzyckiej. 

- Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie zezwala się na tymczasowe 

użytkowanie terenu, niezgodne z ustalonym w planie miejscowym przeznaczeniem  

i sposobem zagospodarowania. 

Dodatkowo MPZP określa pole: Teren F90 U-HA 

Podstawowe przeznaczenie terenu: zachowanie i rozwój funkcji usługowych – zabudowy  

i obiektów z zakresu handlu detalicznego w obiektach o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 

m2, biur, administracji, obsługi finansowej. 

- Usługi z zakresu: gastronomii, zdrowia, nauki, kultury, usług bytowych i rzemiosła, opieki 

społecznej. 

- Parkingi w formie spiętrzonych – podziemnych i naziemnych budynków garażowych. 

- Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej na działce: 10%. 

- Maksymalna intensywność zabudowy: 5. 

- Minimalna wysokość zabudowy określona w metrach: 17m. 

- Maksymalna wysokość zabudowy określona w metrach/liczbie kondygnacji: 20m/6k.  

- Szczególne wymagania dotyczące linii zabudowy: linie zabudowy według rysunku planu. 

- Kształt dachów: płaskie. 

- Wykończenie elewacji: stonowana kolorystyka o przewadze jasnych kolorów naturalnych  

i kolorów ziemi. 

- Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: dopuszcza 

się realizację urządzeń infrastruktury technicznej; realizację dróg wewnętrznych, parkingów 

terenowych i podziemnych i innych urządzeń niezbędnych dla zapewnienia funkcjonowania 

danego terenu, ale nie wymagających specjalistycznych wydzieleń terenowych do ustalenia  

w projektach budowlanych.  
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- Realizacja inwestycji możliwa po okablowaniu i przełożeniu linii wysokiego napięcia. 

- Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: zjazd od strony ulicy Orzyckiej. 

- Wskaźnik miejsc parkingowych dla usług: 25 miejsc postojowych na każde 1000m2 

powierzchni użytkowej, dopuszcza się bilansowanie miejsc parkingowych razem  

z parkingami przyulicznymi. 

- Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: nie zezwala się na tymczasowe 

użytkowanie terenu, niezgodne z ustalonym w planie miejscowym przeznaczeniem  

i sposobem zagospodarowania. 

Na nieruchomości znajdują się obecnie dwa parkingi społeczne (wydzielone i ogrodzone), 

parking komercyjny, dzierżawiony od Miasta przez prywatnego inwestora, zajmujący 

dodatkowo część pasa drogowego ulicy Gintrowskiego. 

Na nieruchomości, zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją zieleni, znajdują się:  

Drzewa (ilość ok. 90):  

• Jesion (ilość ok. 66)  

• Klon (ilość 23) od strony ulicy Przemysława Gintrowskiego  

• Świerk (ilość 1)  

• Żywopłoty, krzewy, trawy niskie:  

• Ligustr  

• Cyprysik (ilość ok. 9)  

• Igra szwedzka  

W związku z powyższym, z uwagi na ich położenie, realizacja inwestycji będzie wymagała 

przeniesienia części drzew, część będzie można zachować. 

Drzewa do zachowania:  

• Klon (wszystkie drzewa do zachowania)  

• Jesion (6 drzew od strony ulicy P. Gintrowskiego)  

Drzewa do przesadzenia:  

• Jesion (20 drzew małej i średniej wielkości do przesadzenia w nowo projektowane pasy 

zieleni)  

• Drzewa do wycinki:  

• Jesion (ok. 40 drzew)  

• Świerk (1 drzewo)  

• Wszystkie samosiejki.  

Na nieruchomości znajdują się trzy obiekty budowlane. Realizacja Inwestycji będzie 

wymagała ich wyburzenia. Obiekty przeznaczone do wyburzenia: 
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- Budynek usługowy z sezonowym ogródkiem gastronomicznym; 

- Budynek usługowy; 

- Parking terenowy wraz z budynkiem go obsługującym; 

- Konstrukcja wsporcza linii energetycznych. 

W części południowej działki znajduje się kabel energetyczny niskiego napięcia oraz słup 

WN. Nad całym terenem rozpięte są linie wysokiego napięcia. W projekcie przewidziano 

likwidację słupa WN oraz przeprowadzenie kabli WN obok projektowanego budynku pod 

ziemią. 

Lokalizacja Nieruchomości, położenie na nie ścieżek rowerowych oraz chodników będzie 

wymagała ich odtworzenia. 

Obsługa komunikacyjna nieruchomości możliwa jest jedynie z ulicy Orzyckiej. Sama 

Nieruchomość stanowi wąski pas terenu. Nie jest możliwe zorganizowanie wjazdu i wyjazdu 

z dwóch stron parkingu, jest to możliwe tylko z jednej lub drugiej strony.  

Nakłada się na to ponadto problem związany z koniecznością umiejscowienia na poziomie 0, 

powierzchni handlowej dla kupców z likwidowanego po drugiej stronie ulicy Gintrowskiego 

targowiska, którego miejsce ma zająć budynek mieszkalno- usługowy. 

Wymusza to rozważenie dwóch wariantów skomunikowania parkingu oraz organizacji ruchu 

na parkingu wraz z dojazdem. 

W konsekwencji możliwy jest wariant obsługi komunikacyjnej Nieruchomości od strony 

ulicy Gotarda oraz drugi, od strony Domu Kultury – z głębi ulicy Orzyckiej. W pierwszym 

wariancie ruch związany z parkingiem nie będzie obciążał Orzyckiej w takim stopniu jak  

w drugim. 

W drugim wariancie, na odcinku Orzyckiej – od Gotarda do końca Nieruchomości, gdzie 

miałby być wjazd i wyjazd pojawi się znaczne obciążenie i utrudnienia w komunikacji. 

Wąski Pas nieruchomości przeznaczonej pod Inwestycję powoduje także, iż planowany 

Parking od strony ulicy Gintrowskiego może stwarzać wrażenie długiego molocha. Część 
tego wrażenia mogą zatrzeć nasadzenia drzew wzdłuż Gintrowskiego. 

 

5 Opis robót uzupełniających niemożliwych do przewidzenia  

w momencie podpisania poszczególnych umów. 

Na etapie opracowania Studium Wykonalności oraz Koncepcji, nie było możliwe 

oszacowanie ryzyka wystąpienia dodatkowych robót w zakresie odkryć archeologicznych 

oraz zabezpieczenia saperskiego w związku z odkryciem niewybuchów z czasów II Wojny 

Światowej.  
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Należy przewidzieć ryzyko wystąpienia robót związanych z zabezpieczeniem odkryć 
archeologicznych oraz ewentualnych niewybuchów. 

W przypadku gdy podczas robót ziemnych lub budowlanych odkryte zostaną przedmioty 

(przedmiot), co do których istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: 

1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 

2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego 

odkrycia; 

3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego konserwatora zabytków lub, prezydenta 

Miasta Stołecznego Warszawy. 

Prezydent Miasta w ciągu maksymalnie 3 dni musi przekazać zawiadomienie konserwatorowi 

zabytków, który z kolei w terminie 5 dni przeprowadza oględziny odkrytego przedmiotu. Jeśli 
konserwator zabytków w tym terminie nie dokona oględzin, przerwane roboty budowlane 

mogą być kontynuowane. Jeżeli konserwator dokona oględzin, to wydaje decyzję, w której 

może zezwolić na kontynuację robót albo nakazać dalsze ich wstrzymanie i przeprowadzenie 

(na koszt osoby lub jednostki finansującej roboty) badań archeologicznych. Roboty nie mogą 
być wstrzymane na dłużej niż 1 miesiąc, jednak jeżeli w trakcie badań archeologicznych 

okaże się, że zabytek ma wyjątkową wartość, konserwator może przedłużyć okres 

wstrzymania robót do maksymalnie 6 miesięcy. Dopiero po zakończeniu badań konserwator 

zabytków wydaje decyzję zezwalającą na kontynuację robót budowlanych. 

Badania archeologiczne wiążą się z koniecznością przeprowadzenia dosyć złożonych prac 

wykopaliskowych, dlatego mogą kosztować sporo i trwać dosyć długo. Jednak  

w zdecydowanej większości przypadków konserwator nakazuje nadzór archeologiczny. 

Wówczas niezbędne będzie zatrudnienie archeologa, który będzie obecny podczas prac 

ziemnych (np. wykopy pod fundamenty i przyłącza) i sporządzi odpowiednią dokumentację. 
Nadzór jest zwykle tańszy od badań i przeważnie w żaden sposób nie wpływa na czas trwania 

robót budowlanych. 

Nie jest możliwe stwierdzenie na obecnym etapie prac, czy niezbędny będzie  

w przedmiotowej lokalizacji nadzór archeologiczny. 

 

6 Analiza stanu prawnego terenu i ewentualnych roszczeń do 

terenu 

Niniejsza analiza stanu nieruchomości sporządzona została pod kątem dostępności terenu na 

potrzeby przygotowania i realizacji inwestycji w postaci parkingu miejskiego w rejonie ulicy 

Orzyckiej.  

Jej zakres ograniczony jest do oceny stanu prawnego nieruchomości (analizy tytułu prawnego 

inwestora) oraz uwarunkowań planistycznych wynikających z przeznaczenia tej 

nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
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Przedmiotowa analiza nastąpi w oparciu o akty prawne, o których mowa poniżej: 

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. 

zm., dalej: KC); 

- Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 

1007, z późn. zm., dalej: Ustawa o księgach wieczystych i hipotece); 

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 

2147, z późn. zm., dalej: Ustawa o gospodarce nieruchomościami); 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. 

U. z 2017 r., poz. 1073, z późn. zm., dalej: Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym); 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. 

zm., dalej: Prawo budowlane). 

6.1 Lokalizacja planowanej inwestycji i stan nieruchomości na podstawie 

księgi wieczystej 

Pas dzielący ulicę Orzycką i Rzymowskiego na wysokości Gotarda (strona zachodnia), 

znajdujący się na działce 38/3 obręb 1-04-11 (Dzielnica Mokotów), a opisany  

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako pole : F135. 

 

Stan nieruchomości obejmującej działkę ewidencyjną nr 38/3, obręb 1-04-11, według treści 

księgi wieczystej
9
 

 

Rodzaj nieruchomości: nieruchomość gruntowa, przeznaczenie: tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe (BZ); 

 

Położenie: Warszawa, dzielnica Mokotów, ul. Orzycka 9, Rzymowskiego; 

 

Powierzchnia: obszar całej nieruchomości (obejmującej działki ewidencyjne 

nr: 38/3, 38/4 i 38/5): 0,4142 ha, w tym pow. działki nr 38/3: 

4042 m
210

; 

 

                                                 
9
 Stan prawny nieruchomości na dzień 16 listopada 2017 r. wg treści elektronicznej księgi wieczystej 

WA2M/00223298/5 (dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: Elektroniczne Księgi 

Wieczyste). 
10

 Powierzchnia działki nr 38/3 na podstawie informacji udostępnionej przez System Geoportal 

(www.geoportal.gov.pl) i akt księgi wieczystej KW nr 223298. 
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Księga Wieczysta: księga wieczysta o numerze WA2M/00223298/5, prowadzona 

przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, 

VII Wydział Ksiąg Wieczystych; 

 

Tytuł prawny: w Dziale II (Własność) jako właściciel wpisane jest Miasto 

Stołeczne Warszawa; 

 

Obciążenia: na dzień 16 listopada 2017 r. brak wpisów (w tym wzmianek  

o wnioskach) w Dziale III (Prawa, roszczenia i ograniczenia)  

i Dziale IV (Hipoteka); 

 

Dodatkowe informacje: grunt objęty dekretem z dnia 26 października 1945 r.  

o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. 

Warszawy. 

 

Zgodnie z art. 140 KC właściciel może, z wyłączeniem innych osób, w granicach określonych 

przez ustawy i zasady współżycia społecznego, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-

gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne 

dochody z rzeczy, w tych samych granicach może rozporządzać rzeczą. 

W celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości prowadzi się księgi wieczyste (art. 1 ust. 1 

Ustawy o księgach wieczystych i hipotece), które są jawne (art. 2 Ustawy o księgach 

wieczystych i hipotece). 

Wyróżnia się jawność ksiąg wieczystych formalną (zgodnie z art. 2 zdanie drugie Ustawy  

o księgach wieczystych i hipotece nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze 

wieczystej ani wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę) i materialną (zgodnie z art. 

3 ust. 1 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece domniemywa się, że prawo jawne z księgi 

wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym oraz zgodnie z art. 3 ust. 2 

Ustawy o księgach wieczystych i hipotece domniemywa się, że prawo wykreślone nie 

istnieje). 

Księgi wieczyste wyposażone są w rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych, zgodnie  

z którą w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze 

wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez 

czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo 

rzeczowe (art. 5 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece). Rękojmia wiary publicznej ksiąg 

wieczystych nie ma charakteru absolutnego – przypadki wyłączenia rękojmi wskazane są  
w art. 6-8 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece). 

Rękojmię wyłączają: 

- rozporządzenia nieodpłatne; 
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- rozporządzenia dokonane na rzecz nabywcy działającego w złej wierze; 

- wzmianka o wniosku; 

- wzmianka o skardze na orzeczenie referendarza sądowego, o apelacji lub kasacji; 

- ostrzeżenie dotyczące niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej  

z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości. 

Ponadto, rękojmia nie działa przeciwko: 

1) prawom obciążającym nieruchomość z mocy ustawy, niezależnie od wpisu; 

2) prawu dożywocia; 

3) służebnościom ustanowionym na podstawie decyzji właściwego organu administracji 

państwowej; 

4) służebnościom drogi koniecznej albo ustanowionym w związku z przekroczeniem granicy 

przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia; 

5) służebnościom przesyłu. 

Podsumowując powyższe: 

- w związku z faktem, iż dla ww. nieruchomości została założona księga wieczysta, można 

domniemywać, że ma ona uregulowany stan prawny, jednakże zawsze istnieje ryzyko, że 

rzeczywisty stan prawny nieruchomości będzie zawierał rozbieżności w zestawieniu  

z informacjami ujawnionymi w księdze wieczystej (w takiej sytuacji zastosowanie znajduje 

rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych); 

- Dział II (Własność), przeznaczony na wpisy dotyczące własności i użytkowania 

wieczystego, poza wpisem dotyczącym właściciela, nie zawiera innych wpisów (w tym 

wzmianek o wnioskach), czy niespójnych wpisów, więc przyjmuje się, że obecnemu 

właścicielowi, którym jest Miasto St. Warszawa, rzeczywiście przysługuje prawo własności; 

- w Dziale III (Prawa, roszczenia i ograniczenia), przeznaczonym na wpisy dotyczące 

ograniczonych praw rzeczowych (z wyjątkiem hipotek), na wpisy ograniczeń  

w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz na wpisy innych praw 

i roszczeń (z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek), nie ma wpisów (w tym wzmianek  

o wnioskach), co daje możliwość postawienia tezy, iż na dzień 16 listopada 2017 r. 

nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich, które uzyskują rozszerzenie 

skuteczności wobec nabywcy własności (przez ujawnienie w księdze wieczystej prawo 

osobiste lub roszczenie, uzyskuje skuteczność względem praw nabytych przez czynność 
prawną po jego ujawnieniu, z wyjątkiem służebności drogi koniecznej, służebności przesyłu 

albo służebności ustanowionej w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu 

budynku lub innego urządzenia); 

- w Dziale IV (Hipoteka) nie ma wpisów (w tym wzmianek o wnioskach), co daje podstawy 

do twierdzenia, iż na dzień 16 listopada 2017 r., właściciel jest uprawniony do swobodnego 

dysponowania nieruchomością. 
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6.2 Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 

prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 

wykonywania robót budowlanych (art. 3 pkt 11 Prawa budowlanego). 

W związku z powyższym, Miasto Stołeczne Warszawa jako właściciel nieruchomości posiada 

ważny tytuł prawny do dysponowania przedmiotową nieruchomością na cele budowlane, na 

której planuje się realizację inwestycji w postaci parkingu miejskiego w rejonie ulicy 

Orzyckiej. 

6.3 Analiza umów dzierżawy przekazanych przez Zamawiającego 

Zgodnie z materiałami przekazanymi przez Zamawiającego, Miasto Stołeczne Warszawa 

wydzierżawiło grunt – działkę ewidencyjną numer 38/3 (określone części działki) na 

podstawie umów dzierżawy, o których mowa poniżej: 

1. Umowa dzierżawy zawarta w dniu 11 czerwca 2015 r., zarejestrowana pod numerem 

O-379, z okresem dzierżawy do 30 czerwca 2018 r. oraz powierzchnią dzierżawy: 37 

m
2
; 

2. Umowa dzierżawy zawarta w dniu 22 stycznia 2016 r., zarejestrowana pod numerem 

O-412, z okresem dzierżawy do 31 stycznia 2019 r. oraz powierzchnią dzierżawy: 24 

mb; 

3. Umowa dzierżawy zawarta w dniu 20 grudnia 2016 r., zarejestrowana pod numerem 

R-511, z okresem dzierżawy do 31 grudnia 2019 r. oraz powierzchnią dzierżawy: 2330 

m
2
; 

4. Umowa dzierżawy zawarta w dniu 2 czerwca 2017 r., zarejestrowana pod numerem 

WH/R-01/8, z okresem dzierżawy do 30 czerwca 2020 r. oraz powierzchnią 
dzierżawy: 119 m

2
; 

5. Umowa dzierżawy zawarta w dniu 27 lipca 2017 r., zarejestrowana pod numerem R-

526, z okresem dzierżawy do 30 czerwca 2018 r. oraz powierzchnią dzierżawy: 793 

m
2 11

. 

Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do 

używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca 

zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz (art. 693 § 1 KC). 

Wszystkie wymienione umowy zostały zawarte na czas oznaczony. 

                                                 
11

 W uzupełnieniu do niniejszej informacji, dzierżawca umowy nr R-526 jest też dzierżawcą terenu znajdującego 

się obok działki nr 38/3, tj. terenu położonego w pasie drogowym drogi powiatowej – ul. Rzymowskiego  

w rejonie ul. Orzyckiej o powierzchni użytkowej 690 m
2
 pod parking komercyjny, na podstawie umowy nr 

ZDM/GPD/P/1b/15/p/17 zawartej w dniu 1 marca 2017 r. z okresem obowiązywania do 31 marca 2020 r. (tym 

samym dzierżawca ten dysponuje łącznie powierzchnią 1483 m
2
 z przeznaczeniem na parking prywatny). 
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W każdej z ww. umów zawarto zastrzeżenie, że wyklucza się możliwość przedłużenia umowy 

na zasadzie określonej w art. 674 KC, który mówi o domniemaniu przedłużenia umowy na 

czas nieoznaczony, jeżeli po upływie terminu oznaczonego w umowie albo w wypowiedzeniu 

najemca (dzierżawca) używa nadal rzecz za zgodą wynajmującego (wydzierżawiającego). 

Umowy dzierżawy, zarejestrowane pod numerami: O-412 i R-511, zawierają postanowienia 

dotyczące rozwiązania umowy dzierżawy jak poniżej: 

- rozwiązanie przez wydzierżawiającego (Miasto Stołeczne Warszawa) w trybie 

natychmiastowym – bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadkach wymienionych  

w umowie (§ 4 ust. 2 oraz § 8 w związku z art. 667 KC), a także wynikających z innych 

przepisów KC; 

- rozwiązanie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku 

naruszenia postanowień § 9 i § 11, w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie zasadnych 

roszczeń dotyczących dzierżawionej nieruchomości, w przypadku przeznaczenia 

nieruchomości do zbycia w drodze przetargu, a także w przypadkach przewidzianych 

przepisami dotyczącymi samorządu gminnego, powiatowego i regulującymi ustrój m.st. 

Warszawy. 

Umowa dzierżawy, zarejestrowana pod numerem O-379, zawiera postanowienia dotyczące 

rozwiązania umowy dzierżawy jak poniżej: 

- rozwiązanie przez wydzierżawiającego (Miasto Stołeczne Warszawa) w trybie 

natychmiastowym – bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadkach wymienionych  

w umowie (§ 4 ust. 2 oraz § 8 w związku z art. 667 KC), a także wynikających z innych 

przepisów KC; 

- rozwiązanie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku 

naruszenia postanowień § 9 i § 11, w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie zasadnych 

roszczeń dotyczących dzierżawionej nieruchomości, a także w przypadkach przewidzianych 

przepisami dotyczącymi samorządu gminnego, powiatowego i regulującymi ustrój m.st. 

Warszawy. 

Umowa dzierżawy, zarejestrowana pod numerem WH/R-01/8, zawiera postanowienia 

dotyczące rozwiązania umowy dzierżawy jak poniżej: 

- rozwiązanie przez wydzierżawiającego (Miasto Stołeczne Warszawa) bez zachowania 

okresu wypowiedzenia w przypadkach wymienionych w umowie (§ 4 ust. 2 oraz § 6 ust. 3 

oraz § 9 w związku z art. 667 KC), a także wynikających z innych przepisów KC; 

- rozwiązanie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku 

naruszenia postanowień § 10 i § 12, w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie zasadnych 

roszczeń dotyczących dzierżawionej nieruchomości, w przypadku przeznaczenia 

nieruchomości do zbycia w drodze przetargu, a także w przypadkach przewidzianych 

przepisami dotyczącymi samorządu gminnego, powiatowego i regulującymi ustrój m.st. 

Warszawy. 

Umowa dzierżawy, zarejestrowana pod numerem R-526, zawiera postanowienia dotyczące 

rozwiązania umowy dzierżawy jak poniżej: 
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- rozwiązanie przez wydzierżawiającego (Miasto Stołeczne Warszawa) bez zachowania 

okresu wypowiedzenia w przypadkach wymienionych w umowie (§ 4 ust. 2 oraz § 8  

w związku z art. 667 KC) oraz w przypadkach realizacji inwestycji celu publicznego lub 

przekroczenia granic dzierżawionego terenu; 

- rozwiązanie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku 

naruszenia postanowień § 9 i § 10 umowy, przeznaczenia nieruchomości do zbycia, realizacji 

ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, realizacji inwestycji 

publicznych, w przypadkach przewidzianych przepisami dotyczącymi samorządu gminnego, 

powiatowego i regulującymi ustrój m.st. Warszawy; 

- rozwiązanie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku 

zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń dotyczących dzierżawionej nieruchomości, bądź 
powzięcia wiadomości o toczących się postanowieniach sądowych, administracyjnych, 

sądowo-administracyjnych dotyczących dzierżawionej nieruchomości. 

Wypowiedzenie umowy dzierżawy zawartej na czas oznaczony jest dopuszczalne w wypadku 

zamieszczenia w umowie stosownej klauzuli w tym zakresie. Ww. umowy przewidują 
podstawy wypowiedzenia, jednakże przypadki te co do zasady nie korespondują z sytuacją 
realizacji planowanej inwestycji, z wyjątkiem umowy zarejestrowanej pod numerem R-526, 

która przewiduje możliwość wypowiedzenia umowy w sytuacji realizacji ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, realizacji inwestycji publicznych. 

W związku z powyższym, wydaje się, iż w razie konieczności (w zależności od terminu 

przystąpienia do realizacji inwestycji) należałoby rozważyć zmianę odpowiednich umów  

w zakresie podstaw wypowiedzenia i przewidzieć możliwość wypowiedzenia umowy  

w sytuacji realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, realizacji 

inwestycji publicznych. W celu dokonania zmiany określonych umów, Miasto powinno 

podjąć działania z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Podsumowując powyższe: 

- grunt – działka ewidencyjna numer 38/3 (określone części działki) objęty jest umowami 

dzierżawy, zawartymi na czas oznaczony, co może stanowić utrudnienie dla właściciela, gdy 

rozpoczęcie realizacji inwestycji założono by w okresie dzierżawy; 

- niemniej w treści umów przewidziano okresy wypowiedzenia, jednakże podstawy 

wypowiedzenia tych umów nie korespondują z sytuacją realizacji planowanej inwestycji,  

z wyjątkiem umowy zarejestrowanej pod numerem R-526, która przewiduje możliwość 
wypowiedzenia umowy w sytuacji realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, realizacji inwestycji publicznych; 

- wcześniejsze rozwiązanie umów możliwe jest w przypadkach określonych umową 
(ewentualna zmiana odpowiednich umów w zakresie podstaw wypowiedzenia i dodanie 

wypowiedzenia umowy w sytuacji realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, realizacji inwestycji publicznych) – jeśli zajdzie taka konieczność  
(w zależności od terminu przystąpienia do realizacji inwestycji) Miasto Stołeczne Warszawa  

z odpowiednim wyprzedzeniem powinno zadbać o rozwiązanie umów (przede wszystkim 
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ewentualne rozwiązanie umowy może być konieczne w przypadku trzech umów, z okresem 

dzierżawy kończącym się odpowiednio: 31 stycznia 2019 r., 31 grudnia 2019 r. i 30 czerwca 

2020 r.). 

6.4 Ewentualne roszczenia do nieruchomości, w tym związane z dekretem 

z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na 

obszarze m.st. Warszawy 

Na moment sporządzenia niniejszej analizy, opierając się na treści elektronicznej księgi 

wieczystej WA2M/00223298/5 oraz aktach i dokumentach księgi wieczystej KW nr 223298, 

znajdującej się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, można przyjąć 
(w szczególności z uwagi na brak ostrzeżeń dotyczących niezgodności stanu prawnego 

ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości
12

), iż nie 

toczą się aktualnie postępowania dotyczące przedmiotowej nieruchomości, w tym 

postępowania sądowe. 

Niemniej jednak, przedmiotowy grunt został objęty dekretem z dnia 26 października 1945 r.  

o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. z 1945 r. Nr 50, poz. 

279, z późn. zm., dalej: Dekret)
13

, w związku z czym należy odnieść się do kwestii 

ewentualnych roszczeń reprywatyzacyjnych
14

. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Dekretu dotychczasowy właściciel gruntu, prawni następcy właściciela, 

będący w posiadaniu gruntu, lub osoby prawa jego reprezentujące, a jeżeli chodzi o grunty 

oddane na podstawie obowiązujących przepisów w zarząd i użytkowanie - użytkownicy 

gruntu mogą w ciągu 6 miesięcy od dnia objęcia w posiadanie gruntu przez gminę zgłosić 
wniosek o przyznanie na tym gruncie jego dotychczasowemu właścicielowi prawa wieczystej 

dzierżawy z czynszem symbolicznym lub prawa zabudowy za opłatą symboliczną.  
W przypadku nieuwzględnienia wniosku, gmina zaofiaruje uprawnionemu, w miarę 
posiadania zapasu gruntów - na tych samych warunkach dzierżawę wieczystą gruntu równej 

wartości użytkowej, bądź prawo zabudowy na takim gruncie (art. 7 ust. 4 Dekretu). Jak 

                                                 
12

 Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece w razie niezgodności między stanem 

prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której 

prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub 

ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności. Roszczenie o usunięcie niezgodności może być ujawnione 

przez ostrzeżenie (art. 10 ust. 2 zdanie pierwsze Ustawy o księgach wieczystych i hipotece). Podstawą wpisu 

ostrzeżenia jest nieprawomocne orzeczenie sądu lub postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia(art. 10 ust. 2 

zdanie drugie Ustawy o księgach wieczystych i hipotece). Do udzielenia zabezpieczenia nie jest potrzebne 

wykazanie, że powód ma interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia(art. 10 ust. 2 zdanie trzecie Ustawy  

o księgach wieczystych i hipotece). 
13

 Dekret wszedł w życie 21 listopada 1945 r. 
14

 W kontekście roszczeń reprywatyzacyjnych należy nadmienić, iż Zamawiający wystąpił do Biura Spraw 

Dekretowych (SD) z wnioskiem o udzielenie informacji w zakresie stanu faktycznego dotyczącego roszczeń 
reprywatyzacyjnych. Do zakresu działań Biura należy m.in. udzielanie, w oparciu o posiadane zasoby 

archiwalne i dostępne bazy, komórkom organizacyjnym Urzędu i jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy 

oraz innym wnioskodawcom, informacji o stanie prawnym nieruchomości objętych działaniem dekretu,  

w szczególności o zgłoszonych roszczeniach byłych właścicieli lub ich spadkobierców oraz o toczących się 

postępowaniach administracyjnych dotyczących prawidłowości nabycia nieruchomości przez Skarb 

Państwa lub m.st. Warszawę. 
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wskazuje art. 7 ust. 5 Dekretu w razie niezgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 

Dekretu, lub nieprzyznania z jakichkolwiek innych przyczyn dotychczasowemu właścicielowi 

wieczystej dzierżawy albo prawa zabudowy, gmina obowiązana jest uiścić odszkodowanie.  

W razie nieprzyznania dotychczasowemu właścicielowi gruntu wieczystej dzierżawy lub 

prawa zabudowy wszystkie budynki, położone na gruncie, przechodzą na własność gminy, 

która obowiązana jest wypłacić właścicielowi ustalone w myśl art. 9 odszkodowanie za 

budynki, nadające się do użytkowania lub naprawy (art. 8 Dekretu). 

Według autorów komentarza do Dekretu: „W założeniu normodawcy elementem 

stabilizującym stan prawny gruntów warszawskich, przejętych na własność m.st. Warszawy 

(art. 1 dekretu), był upływ 6-miesięcznego terminu na złożenie wniosku o przyznanie na tym 

gruncie jego dotychczasowemu właścicielowi prawa wieczystej dzierżawy z czynszem 

symbolicznym lub prawa zabudowy, a w przypadku jego złożenia – rozpoznanie. W praktyce, 

w odniesieniu do wielu nieruchomości stan przejściowy utrzymał się (bądź wciąż utrzymuje) 

przez wiele lat wskutek zwłoki w rozpoznaniu wniosków dekretowych.”
15

. 

Na przestrzeni lat uprawnienia wywodzone z art. 7 Dekretu podlegały wielu 

przekształceniom. 

Wśród regulacji, które odnosiły się do przepisów Dekretu, należy wymienić w szczególności 

ustawę z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (t.j. 

Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127, z późn. zm., dalej: Ustawa o gospodarce gruntami  

i wywłaszczaniu nieruchomości), stanowiącej o wygaszeniu praw płynących z art. 7 ust. 4 i 5 

oraz art. 8 Dekretu, choć formalnie nie uchylała tych przepisów. 

Zgodnie z art. 82 ust. 1 Ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości  

z dniem wejścia w życie ustawy wygasają prawa do odszkodowania za przejęte przez 

Państwo grunty, budynki i inne części składowe nieruchomości, przewidziane w art. 7 ust. 4  

i 5 i art. 8 Dekretu. Poprzedni właściciele działek zabudowanych domami jednorodzinnymi, 

małymi domami mieszkalnymi i domami, w których liczba izb nie przekracza 20, a także 

domami, w których przed dniem 21 listopada 1945 r. została wyodrębniona własność 
poszczególnych lokali, oraz domami, które stanowiły przed tym dniem własność spółdzielni 

mieszkaniowych, lub ich następcy prawni mogą zgłosić w terminie do dnia 31 grudnia 1988 r. 

wnioski o oddanie wymienionych gruntów w użytkowanie wieczyste (art. 82 ust. 2 zdanie 

pierwsze Ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości). 

Ww. rozwiązania zostały w zasadzie powtórzone w Ustawie o gospodarce nieruchomościami, 

m.in. w art. 214 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy czym niniejszy przepis został 

zmodyfikowany na skutek wejścia w życie tzw. „małej ustawy reprywatyzacyjnej”, o której 

mowa poniżej. 

Kluczowe w sprawach roszczeń reprywatyzacyjnych związanych z Dekretem są przepisy 

ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz 

ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1271) – tzw. „mała ustawa 

reprywatyzacyjna”, która weszła w życie z dniem 17 września 2016 r. 

                                                 
15

 E. Buczek, M. Kopeć, Własność i użytkowanie gruntów na obszarze m.st. Warszawy. Komentarz, LEX/el. 

2014. 
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Zgodnie z art. 214 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami poprzednim właścicielom, 

których prawa do odszkodowania za przejęte przez państwo grunty, budynki i inne części 

składowe nieruchomości, przewidziane w art. 7 ust. 4 i 5 oraz art. 8 Dekretu wygasły na 

podstawie przepisów ustawy wymienionej w art. 241 pkt 1 (tj. Ustawy o gospodarce gruntami 

i wywłaszczaniu nieruchomości), jeżeli w terminie do dnia 31 grudnia 1988 r. zgłosili oni lub 

ich następcy prawni wnioski o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, może zostać 
zwrócona nieruchomość stanowiąca ich dawną własność. Zwrot nieruchomości, o którym 

mowa w art. 214 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, przysługuje poprzednim 

właścicielom działek zabudowanych domami jednorodzinnymi, małymi domami 

mieszkalnymi i domami, w których liczba izb nie przekracza 20, oraz domami, w których 

przed dniem 21 listopada 1945 r. została wyodrębniona własność poszczególnych lokali,  

a także domami, które stanowiły przed tym dniem własność spółdzielni mieszkaniowych (art. 

214 ust. 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami). 

Zgodnie z treścią wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 

marca 2012 r., sygn. I SA/Wa 1317/11: „Przepis art. 214 ust. 2 u.g.n. nie odnosi się do 

przeznaczenia nieruchomości, celu jej wykorzystywania, ani obszaru zajętości działki 

określoną w nim zabudową. Wymaga jedynie by w dacie wejścia w życie dekretu z 1945 r.  

o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (21 listopada 1945 r.) była 

ona zabudowana jednym z rodzajowo określonych przez ustawodawcę budynków. W tym 

stanie rzeczy to jaka zabudowa była ww. dacie zabudową wiodącą nie ma żadnego znaczenia 

prawnego.”. 

Bazując na mapie historycznej – Warszawa Historyczna, udostępnionej na stronie 

internetowej Miasta St. Warszawy, według zdjęć z 1945 r. tereny stanowiące obecnie działkę 
nr 38/3 były niezabudowane. W związku z powyższym regulacje, o których mowa w art. 214 

Ustawy o gospodarce nieruchomościami, niezależnie od oceny (wystąpienia) pozostałych 

przesłanek, nie miałyby zastosowania do działki nr 38/3. 

Z kolei do gospodarstw rolnych na gruntach, które na podstawie Dekretu przeszły na 

własność państwa, potencjalnie mogą mieć zastosowanie regulacje, o których mowa w art. 

215 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Zgodnie z art. 215 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami przepisy ustawy dotyczące 

odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości stosuje się odpowiednio do odszkodowania za 

gospodarstwo rolne na gruntach, które na podstawie Dekretu przeszły na własność państwa, 

jeżeli ich poprzedni właściciele lub następcy prawni tych właścicieli, prowadzący 

gospodarstwo, zostali pozbawieni faktycznego władania wspomnianym gospodarstwem po 

dniu 5 kwietnia 1958 r. 

Otrzymanie odszkodowania za gospodarstwo rolne na podstawie art. 215 ust. 1 Ustawy  

o gospodarce nieruchomościami, możliwe jest po spełnieniu kilku przesłanek: 

- gospodarstwo miało być położone na gruntach, które na podstawie Dekretu przeszły na 

własność państwa; 

- poprzedni właściciele tych gruntów lub następcy prawni tych właścicieli zostali pozbawieni 

faktycznego władania wspomnianym gospodarstwem po dniu 5 kwietnia 1958 r.; 
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- poprzedni właściciele lub ich następcy prawni prowadzili to gospodarstwo. 

Natomiast zgodnie z art. 215 ust. 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami przepisy ustawy 

dotyczące odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości stosuje się odpowiednio do domu 

jednorodzinnego, jeżeli przeszedł on na własność państwa po dniu 5 kwietnia 1958 r., oraz do 

działki, która przed dniem wejścia w życie Dekretu mogła być przeznaczona pod 

budownictwo jednorodzinne, jeżeli poprzedni właściciel bądź jego następcy prawni zostali 

pozbawieni faktycznej możliwości władania nią po dniu 5 kwietnia 1958 r. W ramach 

przyznanego odszkodowania poprzedni właściciel bądź jego następcy prawni mogą otrzymać 
w użytkowanie wieczyste działkę pod budowę domu jednorodzinnego. 

Z akt i dokumentów księgi wieczystej KW nr 223298, znajdującej się w Sądzie Rejonowym 

dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, wynika, że księga wieczysta KW nr 223298 została 

urządzona dla nieruchomości położonej przy ul. Wincentego Rzymowskiego i ul. Orzyckiej, 

oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 38, składającej się z części gruntów następujących 

nieruchomości
16

: 

1. Służewiec hip. 2977 daw. 105 pierw. 61 – pow. 356 m
217

, 

2. Służewiec hip. 294 – pow. 1088 m
2
, 

3. Służewiec hip. 3371 daw. 538 Zd. 24511 – pow. 1136 m
2
, 

4. Osada włośc. zapis. w tab. likw. wsi Służewiec pod nr 2 Zd. 24511 – pow. 2146 m
2
, 

5. Osada włośc. zapis. w tab. likw. wsi Służewiec pod nr 1 Zd. 21949 – pow. 978 m
2
. 

Jak wskazano powyżej dla wystąpienia z wnioskiem o odszkodowanie, o którym mowa w art. 

215 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, konieczne jest spełnienie odpowiednich 

przesłanek wskazanych w tym przepisie, jednakże do oceny (wystąpienia) tych warunków nie 

są wystarczające informacje pozyskane z akt i dokumentów księgi wieczystej KW nr 223298, 

znajdującej się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie. 

Kluczowe dla oceny ryzyka roszczenia reprywatyzacyjnego dotyczącego nieruchomości 

(działki nr 38/3) jest ustalenie stanu faktycznego w zakresie złożenia/ niezłożenia wniosku 

dekretowego
18

 oraz ewentualnych toczących się postępowań, w tym administracyjnych na 

skutek złożonego wniosku
19

. 

                                                 
16

 Brak w skorowidzu dostępnym w czytelni akt Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie 

ksiąg hipotecznych/ pozycji, o których mowa w punkcie 2-5 – informacja podana w czytelni akt Sądu 

Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie. 
17

 Księga hipoteczna przedwojenna, pierwszy wpis w dziale drugim (Własność) na rzecz Jana Laskowskiego, 

pierwszy wpis na rzecz Skarbu Państwa w 1961 r. – informacje na podstawie treści księgi hipotecznej: 

Służewiec hip. 2977 daw. 105 pierw. 61. 
18

 „Pierwsze wnioski o przyznanie prawa własności czasowej (obecnie prawo użytkowania wieczystego) do 

gruntów nieruchomości warszawskich zostały złożone w roku 1946 r., ostatnie zaś w dniu 11 października 1949 

r., kiedy to upływał ustawowy sześciomiesięczny termin do złożenia wniosków o przyznanie powyższego prawa 

do pozostałych gruntów położonych na Pradze objętych w posiadanie przez gminę m.st. Warszawy w dniu 11 

kwietnia 1949 r. z dniem publikacji ostatniego ogłoszenia o objęciu gruntów w Dzienniku Urzędowym nr 5 Rady 

Narodowej i Zarządu Miejskiego w m.st. Warszawie. 

Żaden z wniosków dekretowych nie został rozpatrzony w terminie określonym w rozporządzeniu z 1928 r.,  

a decyzje o ustanowieniu prawa własności czasowej zaczęto wydawać dopiero w drugiej połowie lat 50.”, 
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W tzw. „Białej Księdze Reprywatyzacji Nieruchomości Warszawskich” w części: Prawa  

i roszczenia przysługujące właścicielom gruntów warszawskich i ich następcom prawnym 

wskazano: 

„Prawa i roszczenia dekretowe to obecnie: 

- Prawo własności budynku wybudowanego przed dniem 21 listopada 1945 r., 

- Prawo, a zarazem roszczenie (które jest jednocześnie zobowiązaniem m.st. Warszawy), do 

ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do gruntu dawnej nieruchomości hipotecznej, 

- Prawo do uzyskania gruntu zamiennego; realizacji tego prawa (w przeciwieństwie do dwu 

poprzednich) nie można wszakże dochodzić przed sądami powszechnymi ani 

administracyjnymi. W wyroku z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie o sygn. akt I CSK 26/09, 

Sąd Najwyższy stwierdził, iż treść art. 7 ust. 4 dekretu warszawskiego nie daje podstawy do 

przyznania dotychczasowemu właścicielowi roszczenia o ustanowienie własności czasowej 

(obecnie użytkowania wieczystego). Ponadto Sąd ten w wyroku z dnia 15 października 2008 

r., w sprawie o sygn. akt I CSK 235/08, wskazał, iż m. st. Warszawa nie ma obowiązku 

stworzenia i utrzymywania specjalnego zasobu gruntów na cel określony w art. 7 ust. 4 

dekretu warszawskiego. Zatem prawo do uzyskania gruntu zamiennego określone w art. 7 ust. 

4 dekretu warszawskiego jest jedynie uprawnieniem m. st. Warszawy i Skarbu Państwa do 

przyznania takiego gruntu, jednak uprawnieniu temu nie towarzyszą żadne środki egzekucyjne 

czy przymuszające do jego realizacji. 

Dekret nie wpłynął znacząco na ograniczenie obrotu prawami do nieruchomości 

warszawskich. Większość społeczeństwa nie wiedziała o jego wejściu w życie. Co więcej 

niektórzy notariusze nadal sporządzali akty sprzedaży prawa własności nieruchomości 

warszawskich, zaś sądy powszechne zakładały księgi wieczyste, w których jako właścicieli 

wpisywały osoby fizyczne.”
20

. 

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz 

ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1271) – tzw. „mała ustawa 

reprywatyzacyjna” dodała w Ustawie o gospodarce nieruchomościami m.in. art. 214a, 

zgodnie z którym można odmówić ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na rzecz 

poprzedniego właściciela gruntu w rozumieniu art. 7 ust. 1 Dekretu niezależnie od przyczyn 

wymienionych w art. 7 ust. 2 Dekretu, także ze względu na: 

1) przeznaczenie lub wykorzystywanie na cele określone w art. 6; 

2) sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste na rzecz osób trzecich; 

                                                                                                                                                         
www.um.warszawa.pl/aktualnosci/bia-ksi-ga-reprywatyzacji-warszawskich-nieruchomo-ci, Biała Księga 

Reprywatyzacji Nieruchomości Warszawskich – Obowiązek wydawania decyzji dekretowych, str. 223. 
19

 Konieczność udzielenia przez Biuro Spraw Dekretowych (SD) informacji o zgłoszonych roszczeniach byłych 

właścicieli lub ich spadkobierców oraz o toczących się postępowaniach administracyjnych dotyczących 

prawidłowości nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa lub m.st. Warszawę. 
20

 www.um.warszawa.pl/aktualnosci/bia-ksi-ga-reprywatyzacji-warszawskich-nieruchomo-ci, Biała Księga 

Reprywatyzacji Nieruchomości Warszawskich – Prawa i roszczenia przysługujące właścicielom gruntów 

warszawskich i ich następcom prawnym, str. 4. 
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3) zabudowę przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego dokonaną po dniu 

wejścia w życie Dekretu, której wartość przenosi znacznie wartość zajętego na ten cel gruntu; 

4) odbudowę lub remont, dokonany ze środków publicznych, budynków, o których mowa  

w art. 5 Dekretu, zniszczonych w latach 1939-1945 więcej niż w 66%; 

5) brak możliwości dokonania zgodnego z prawem i ładem przestrzennym podziału 

nieruchomości, której jedynie część jest przedmiotem roszczenia określonego w art. 7 ust. 1  

i 2 Dekretu. 

Z kolei art. 111a ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (dodany także ww. 

nowelizacją) stanowi, iż Skarbowi Państwa lub miastu stołecznemu Warszawie przysługuje 

prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży: 

1) praw i roszczeń określonych w Dekrecie; 

2) roszczeń określonych w art. 214 (zwrot nieruchomości na podstawie art. 214 Ustawy  

o gospodarce nieruchomościami); 

3) prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na skutek realizacji roszczeń, o których 

mowa w pkt 1 i 2. 

Zgodnie z dodanym w wyniku przedmiotowej nowelizacji przepisem art. 214b ust. 1 Ustawy 

o gospodarce nieruchomościami w sprawach dotyczących rozpatrzenia wniosków, o których 

mowa w art. 7 ust. 1 Dekretu umarza się postępowanie, jeżeli nie jest możliwe ustalenie stron 

postępowania lub ich adresów. 

Jak wskazano w uzasadnieniu do małej ustawy reprywatyzacyjnej: „Dodanie art. 214b  

w proponowanym brzmieniu umożliwi zakończenie postępowań administracyjnych wszczętych 

wnioskami złożonymi w oparciu o przepisy dekretu warszawskiego, w których wnioskodawcy 

od czasu złożenia wniosku nie kontaktowali się w żaden sposób z organem prowadzącym 

postępowanie. W wielu przypadkach zachodzi bowiem sytuacja tego rodzaju, iż w latach 

1947-1949 został zgłoszony wniosek o przyznanie prawa do gruntu, który nie został 

rozpatrzony w okresie PRL, a którego obecnie nie da się rozpatrzyć z uwagi na niemożność 

ustalenia stron postępowania wraz z ich adresami. Przepis ten ma na celu ostateczne 

uregulowanie stanu prawnego nieruchomości objętych dekretem warszawskim wobec braku 

zainteresowania stron bądź ich następców prawnych. Umożliwi to m.st. Warszawie  

i Skarbowi Państwa racjonalne gospodarowanie mieniem stanowiącym ich własność bądź – 

w przypadku budynków – pozostających w ich administracji.”
21

. 

Podsumowując powyższe: 

- przedstawione w niniejszej analizie informacje mogą być traktowane jako zmniejszające 

ewentualne ryzyka związane ze zgłaszaniem roszczeń przez osoby trzecie, czy 

postępowaniami sądowymi, sądowo-administracyjnymi lub administracyjnymi, choć nie 

można wykluczyć, że powyższe roszczenia mogą być/ były formułowane (potrzeba udzielenia 

                                                 
21

 Druk sejmowy nr 3195, uzasadnienie do ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz 

ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, str. 5. 
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przez Biuro Spraw Dekretowych (SD) informacji o zgłoszonych roszczeniach byłych 

właścicieli lub ich spadkobierców oraz o toczących się postępowaniach administracyjnych); 

- nawet przy założeniu ewentualnych roszczeń do tego terenu, Miasto St. Warszawa 

dysponuje pewnymi rozwiązaniami, przyjętymi w szczególności w przepisie art. 111a ust. 1, 

art. 214b Ustawy o gospodarce nieruchomościami, które mogą potencjalnie zabezpieczyć/ 
uchronić Miasto St. Warszawa przed roszczeniami związanymi z nieruchomością. 

6.5 Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego następuje ustalenie przeznaczenia 

terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów 

zagospodarowania i warunków zabudowy terenu. 

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z innymi przepisami 

kształtują sposób wykonywania prawa własności nieruchomości (art. 6 ust. 1 Ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Każdy ma prawo, w granicach 

określonych ustawą, do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie  

z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jeżeli nie 

narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich (art. 6 ust. 2 pkt 1 

Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 

Teren inwestycyjny objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, przyjętym Uchwałą Nr LVI/1705/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy 

z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego rejonu Służewca Wschodniego (dalej: MPZP Służewiec Wschodni). 

Zapisy MPZP mają wpływ na przeznaczenie przedmiotowej nieruchomości na określone cele 

oraz stanowią podstawę rozstrzygnięć odpowiednich decyzji administracyjnych. 

W MPZP Służewiec Wschodni działkę nr 38/3, obręb 1-04-11 (Dzielnica Mokotów), objęto 

oznaczeniem F135. 

Dla terenu F135 KGw/U (tereny garaży kubaturowych i usług), przyjęto następujące 

ustalenia: 

� podstawowe przeznaczenie terenu: 

- rozwój funkcji parkingowych w formie spiętrzonych - podziemnych i naziemnych 

budynków garażowych oraz parkingów terenowych, 

- rozwój funkcji usługowych - zabudowy i obiektów z zakresu handlu detalicznego  

w obiektach o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m
2
, biur, administracji, obsługi 

finansowej; 

� dopuszczalne przeznaczenie terenu: 

- zieleń izolacyjna; 
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� warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego: 

- minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej na działce – 20%, 

- maksymalna intensywność zabudowy – 5, 

- minimalna wysokość zabudowy określona w metrach – 17 m, 

- maksymalna wysokość zabudowy określona w metrach/ liczbie kondygnacji –  

20 m / 6 k z zastrzeżeniem § 11 ust. 4, 

- minimalna wielkość działki budowlanej – nie określa się, 

- szerokość frontu działki – nie określa się, 

- szczególne wymagania dotyczące linii zabudowy – linie zabudowy według rysunku 

planu, 

- kształt dachów – płaskie, ustala się stosowanie zielonych dachów, 

- wykończenie elewacji – stonowana kolorystyka o przewadze jasnych kolorów 

naturalnych i kolorów ziemi, 

- szczególne wymagania dotyczące ogrodzeń działek – nie określa się, 

- zasady rozmieszczania nośników reklamowych – według zapisów § 8; 

� szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: 

- dopuszcza się realizację urządzeń infrastruktury technicznej; realizację dróg 

wewnętrznych, parkingów terenowych i podziemnych i innych urządzeń niezbędnych 

dla zapewnienia funkcjonowania danego terenu, ale nie wymagających specjalnych 

wydzieleń terenowych do ustalenia w projektach budowlanych; 

� zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

- według zapisów § 20- 26; 

� zasady obsługi komunikacyjnej terenu; 

- zjazd na teren F134 i na teren F135 od strony ulicy Orzyckiej; 

� warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: 

- nie zezwala się na tymczasowe użytkowanie terenu, niezgodne z ustalonym w planie 

miejscowym przeznaczeniem i sposobem zagospodarowania; 

� stawki procentowe: 

- wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem 

wartości nieruchomości – 0%. 

Zgodnie z § 29 ust. 3 MPZP Służewiec Wschodni plan wyznacza lokalizację kubaturowych 

parkingów publicznych, przeznaczonych dla obsługi mieszkańców istniejących osiedli (tereny 

KGw i KGw/U). 
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Podsumowując powyższe, planowana inwestycja w postaci parkingu miejskiego w rejonie 

ulicy Orzyckiej wpisuje się w ustalenia dotyczące podstawowego przeznaczenia terenu, tj. 

rozwój funkcji parkingowych w formie spiętrzonych - podziemnych i naziemnych budynków 

garażowych oraz parkingów terenowych. 


