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o wARUNxAcE zABUDowY I zAcosPoDAĘowANIA TERENU

Po i'ap{t'?cniu wniGku inw€stora - Pioncęr R..l r*łe lavison Poboa spałk, z o.o' z
liedzjĘ w watszawio p.Jy ul.stswh 2,na podstawię art. lM Kodóksu pogtęposłsdi;
8dfiinisifłcyjlcgoo'rż'ń39i40usl.l i3iart42i46us.2i3U*rlłyzdniE7li!o!l994r.
o zagospodarotłrniu plz.3!.zcnnyr /DŹ.u z t994f'Nr39 poż.415l oraz a'..39 tlś2 uda1ły z daia 8
ńarcg 199o..o s8rnq,ądzię tćtylońa]nym,/DZ'U.N!16 Poz95 z P.ze'/b opslcj! o ust8ląia
r;€jsco]v:so,plahu o8Óhęg! zągÓŚpoda'oseia przcstfzćńoego M.stwrrrzaury, rrrłierdzouego
UÓwałą n8dy wgrEzaYry Nr xxxv/l99/92 w dniu 2E.o9' ls,92t. /oiłsaouy w D.ie"nltor
Urzędowytd wojśwodziła Nr 15 z dDi{ 15.lo'1992r./

USTALAM
wanrr*i zabudowy i zagospoduowania teręnLr iowcltycji burlowlanQ, potę4.q5j ał bIrdowie
CENTRUM KoNcREsowo.sPoRmwEGo f SKRA",połońneeo v Gminie w.-a-
Ccntrum Dzidiricy ołhotr pr'y d.wawgl*iej N' 5 /rulżwirki i Wigur'1 kó'rtgo linio
rozgranio.ają.o oaaozono ko|orem oznrwon}rn na mapio s''tusoyjlo'Ę.lokośaowd' *łno-
wiągE usłącznfu El!fipŹny do nini€jszcj dęo}zjil. -..''|- ' '' ..' ;'.- J'= :. ..-. '.

I . Opis inw€3tycji.
l . l ' slarr istniejąpy zągospodarow.ni. !ęrglu'

Ne tćrenie polidzy ulic.'iti:wawelśĘ ońdra5zką Rohhicką i Żwi'h i wigury majdują
. -sĘ obic|dy K.s."ske..or6f cłnEaldy o&odek Módycytry sportowoj i konpńe.
l.z.utotna ohar'ktęrystyka pf ojelcow8nej inwśśr'aji.

Powi€ęchni6 dzistki nr 3ó i 37 tąażrlię 2|4'4?8 m2 g działek nr 3 i 4 /przy ul'iwirki i wi-
gury i Rohhichcjl - I1.503 tu2.
Ccntrum 6p6'6 66. 'o..ępujqpe obiektyl
l'zmodĘmizowalry leł&o4ttetycuay shdion 9ponowy,
2.komp|ek6 obiekóv spońowych'
3 'młodzicżovly PsIŁ wodny,
4..qttrum wy*ąwowo-kongresowo'
s.horel- E4O pokoi,
6'zcspół biurowo.handioqry qbejnujący 6 budynkóĘ
7'otwart. ccdtrut! t€tr€acii.

l ' S'Zapotrzebowanie na wodę energię i sporób odprowEdzgrtia lub ocz}sfczraią ścieków'
Ęot'-zeby w zlkresie inEaśt'uktury zasĘnĘ okr€ś|ono w tol$ d.lśryoh uśaiśbtl plogmmu z
Parmeraml pżed$9ł.aęcE-strongnli Liśu Int€fi cyjnęgo z dn'a 1E'04' l997f'

l.4.D!J|e charakteryarjąće \Yptyw inwesrycji na śroóówis}o'
wpł}$ projetto!Ąloj invr'estycjl na środov/isko jcst przcdstawiony
w ocerue odzaływanla, opracłwancj przcz'lnsryrut ochrony Środovuk'.,'mrj. | 99Er /.
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2. w!ru& \łyoikającę z ustslń micj!c.\ł,ęgo plalu zagospodą'owani! prząst.loflncgo.
W Mcjscowym Plmic ogólnydr Zlgospod!'owmia Prze*.zenlęo lv! St Warszrwy

zatwieldfonym Ucłv,EĘNr XJo(V/ 199/92. fudy Mrse stołeczre8o wrrszsrł/y 2 dnis
2t. 09' l 992r- w sprafvie aniany Perspcl.tywicanogo Planu ogólnego z.go5podaro!'alie
PrzęsE.zcD!€go M'st.w.ły rDzicnoik Urzędortly woj€wÓdawB wu9zlwskiego z l 992r.
Nr t 5 poz.lt4/ t€ren z prrcdmiolo\ł,ą działką.najdujc się n. obtż&"l ścirlĘo c.ntrBtrt
ori.śtl /oaaczortym c.l.3/. i pr.EznEczon' jeśt pod ccntralrry zcspół u*ugowo.rakeaci-
rry.

W obszarzc tyo:
a. proferr.rje się urr4'manio te'gnóE, ticloni micj3ki6j ora.ż |okalizo\ł.edr obichów strłrrza.

jqcyoh waruŃi ..kfeacji dlB użytkołników i fui€sżk.ńów śE!ry c.rtE!b'!h fuokcji
mi.sta ż Źdircśa 9ypoczynhr bicmcgo'na trnm'ań Pr'l.owyoĄ upĘwilqb lrydifiko
wan.go 9ort|r ctraz brm rrbe.cji czynt|cj' funkcji u'ychoc'8c|cżycłl i oświaroe}'oh,
pre2&tlaoi osiągEi* kulturyroa}.$'b o.az irńprez masowycb na t€f€oElh oMrrtyoŁ

b. dopszcza się loh'lirowado'fulkcji usłqgowyoh I itopnia obsłrrg! któryah prognr!
wiĘż. śę Ź tgr€{Emi żeleńL

c. wyktuoa !ię loblizotłlr c fuŃdi miś!k!'jow}'cĘ obiektów pTodukcyjiy9h or8z
wszclkioh obiclrtow i urzsdzętr ucląźliwycL

Uwa'unkowuin I ogr8niącni8 s,yni}ajłco z 6pcgyfiki obgzłtu:
obszar wymaga odębnej' jldnolitoj poutyki prz€sEz€ĘQ, sfulqpcj ocluońc nldrzdDych

wuloścj i koordFlcji dzi8ł6ń przortrz&nydl, istotuycb rtlr cdego niarta
Jako podstawowć ce.le zlgospodarowanir prztstrzorrnego obs.a!u' któryoh ogiągnięciu na

służyć Polityk8 PruąB.rłlnr pl.ń prryjnujg:
- ochronę i ekspodow.nió dóbr trrlt!.ry mat.rirld€i'
- ckspolowalię .iq8łości hisoryoa'.j rozvYoju milsra'
. porBu''ęjaŁośJi zag$podlrowada przartzcnnego' podporządkowaną o.adnglrryo' cłn.
treinytu fi$kojoB Ei8!b a ńwno.ą!.{Die 'uwz8lędDiajłc4 pot.,j6y micszk'ńoó\ł i u.4,tko.
woikó\ł obsa'q

- oc}ro.ę i kształtog..dig ctęm.ntów prą/rodnio.zyoh, vchodż4cych.w sldsd lyltcmu cko'
log)canogo mtasĘ

. Iewaloryzłcję r colsj'imięi potł/strzjr&lnir drgrBdac' c!€@€rrów &odowiEką od&iąfu.
jących bezpośrcdnb n! t\rirunr' żyoĄ

. harnonizowoaie obdugi komunikr€yjnęj z Pro8rrrnern zagoęodarorłania prz.stEonnotp
obgaru.

z uwagi nt ebpo'ow8fly w trajobrozio charaktcr obszaru ła]euy wykluczń prowizo.
ryl=nc fonny zago9odarowania i użytkowanis taredu' Plarr zetcco systońtyczno &ałania,
|tlą4cc narclu.uwolniarie ięfęnów zajętych przaz tyńczaśowa b8zy' składy, uoiążliwę ze.
l(l!ćy l całkou/rcte zuf}te tęcłlnjczn€ zasoby micszkuio,.ve oraz wykorzTstanic ich dlr po.
Ezcb ń$tcji stołęcalych i ogÓ|nomicjskich

Ustłlenia ogó|Dc Nr l t' dotyozącł po&tlwowęgo syst€mu qyńi6ńy i t.gcn.rrcji powietż.
w.ńiqśią puńkt B .iawestycj€ mijdujłca się w tav,klinje nawi€trż8jącym pbtl nEkrałe taktow8ć
Jako mogąpe sPowodolrłać pogorrzanic lllnu środowisk!.

Ustslcnis ogóIle N' 1 7' dotyoząoo oohrcly zĄltkowyoh uHadów, zcspołów uóanisrycz.
nych i obiektóą punkt .o 3''- Pl8[ ustda ob6zsly oĘęte nadzorcm wojcwód*i€o Konser-
\vatora Z!.Dy*óĘ w suad ktorych wchod?i strcfr' Pojrędriej ochrÓny kqnręrwstorskiej wy-
branych e|rrnentów rozp|anowalis i złbudowy oraf 3kali i rposobu ksztaltov',anią zabudowy
no\łej' oznrcfon€j na lyglnku Plalu |itgrEmi 'K2-G2,



,3 -
Ustslenic ogó|nE N( .l9' dotyczące fróżnicowanych wsrunków obsługi komunikacinej - w

sb.ńc .A", w któr.j zMjdujc śę prżedmioiowa lokalizlcj!" obowi4zuja
. pliof,tci lokallfow.nia prfy stacjach mch.i i dworca4h ko|dowycł obi.klow usfugowy.h
lllao rtopaia obsługi'

. n'kaf r€lti?żcji pcoych potrz.b pt.k|u8owych db s8moohodó.w Gobowych na dzirł.
kach wł!łnyoh'

3. wanń|d zabudowy i z8gogpodalowalia t€renu wynikljĄcc z lElplłów żozcgólDych.
3.l.Ustiń o ocb'ooic i krdrłtowlnju środowi3k! /tokśtjcdnolity D'.U. Nf 49 poz.196 z

1994t.1,
3 .2.Ur|zwa z dnia l 6' l c. 1 99 l ro oóronc pEyrody/Dz U. Nr t lai I99l/'
3.3.Usawr z dnir 16.@.1962 o ochTonię dótr kulnrry i o mrrz.rcłr./Dz.U.z 1962r' Nr l0

poLr8 2 póż]alri|,
3.4.Usaws z dlia 24.0t.199lr. o ochlonio pfzeoiwpoi5rowd /DZU.NI Elńr'35l/'
3.5.u.Ę!vr o d'o&cb pubticayc'h lDz.U.z t985r. Nr 14 poz.óU'
3.6.Uśzwa z dnir 7.o7.l994r' Pńwo budowla[c /DzU.Nr 89poe.4l4l

lńwc.tyojr Powi&r 9Pęł!isć wyrnag'nia pr8wB budowLrcgp

4. wen.E*j obcu8i tcchlrb4.j hw€tycji.
4l Wodociqgi-

w.fulti Podó MPwiK na wrriosck iawestora.
4-żXilaliz..jr-

wslulli PodsMPwK E'\ł'rioś.k inwęr.oB.
4.3 'ciapłoq.licrwo'

warunti do*arły cicpbbbśli sPEc po pr'cdśawicniu zapotrzóowrnia.
4.4.GrrowBitło-

War'u&i przyłącz.-uiz i dcgtąlły gazu po(h MozG-
4.5.El.Łtlogr.€Etykr'

wafunti z8silania uŹgodnić z9 stołe.zn}46 zakŁdera En€rg.tycąym s'A'R.joo Ener8+
rycany Odlota

4.6,Kornu&iklcjE.
Projckt obsługi komuniłrcyjnej rrzgodnić z Zarządcm hg Mcjskich

5.Zalrres dlałErń i niob$nych uzgodnio przod wyst4t'iÓniÓB o Pozwol.Die na budo\łf
99fyolosĘj!9.,.9Ę!!j!!udo.! ngl.ry.toł!9ry!i'ąt."Ą' ułplaĘĄ! ppni+
wyfiEjąpc z a'1"3Ii-4 Usawy7&F7lipcaEprawo budot.,t&c /DZU.Nr89 ''
poz.4l4l'.w tym uzgod enia r Zcspo|cm lJzgadni8oi& Do]a]n€ntacji Przy woicc ul.Nowy
Swiat 2' Wojcwodzkim Konscrwarorem Zabytków i wydzi]ał€ń ochrony Środowisk8.
w Proj*bwrńiu uw.ględnić !ła n'ki fawa.tc \ł Postatro{łicniu wyd?i'lu ocbrorry &odo.
\łjskąRolnicl\łt i ochrooy Pź'rody z dnia l 7.o7. I 998r'
Plan zzgospodilowania p!z.3tlż.'bcgo tgrcnu ińw.śtycji \'yko.Bó rra..kfualnyrn Podk}adzi.
B.odeE'jnym z wyodĘbnicniclr obiektów projclśtowa[yo\ sd.plow.lyoh i do wybqEcni&

6'wyrnaganir dotypząc€ ocbrcny inter€sów osób trzrcicll
obowięujc zakaz prowadzotli8 działalności, htóIcj uoiążiwość mogłaby łyk.aczć poza
3raliće.tefenu prz€ąM.foncgo do zailwe'towania.

7.olires wazności dccyzji.
Dccyzja jcst ważna dwa lrtA od daty joj wydania
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W1ryaśnięoic dec1ruji stwietdzi w brmic dcEaji ore'n' hótyją vyd'ł.

UZASADNIENID
Pl.ttov'lu lo&rli'r.io inw€stydi jct zigodna f trdcił z.piEu i ryntalor P|'nu 0r!z sp€łni!

wymagarrił inwcltofą ulłlsfl€ 9'c wliośku o Egt8leok wrrulków zabudo\ły i z.go9
podrJos$is traaru.

Ńtlicj!'r d6.f2j. ttg rc&j praw do tćftńu orsz nic nirugai pr$'r q,łasaołi i uprrw.
hió 6ób ttżecicń /Et,|6 ust.z Ustawy o zago€podatow&riu pf,crirż.ooyt!/.

wtdoJ(odss/qy'któty lio uz!'rkrł PĘwa do t€f.ou' aio przy8fugtjc.roec'ćoie o zwrot .
oa&łd5w ponicioari w zv.ił'kt'' ' ot.uyBaĘ d€cfzją ust.tljq!ą qa'ui!łi zabudowy i zagos-
podarqwuis tlrtou /rrt16 1Bt 3 Ustrwy/.' 

od tdŃGj.zd d.cj|ii *uży sronorn dlwotarric do Srdor4liowcgo lblcgiurn oduro.
ł.wczęgo w uIa$ilwb za rmirn pośrodaiarłea w terninic cacntaso dai od dły ioj aore
c?cluit

7*tnik'
napa z groicrmi lololizrji.
oełvfułi+
t.wn *o&lł,ePl'!o6nr|l Advj
Polsud Sp,r o.o.00-193 W-vrB ul.S

. uFtrini.Ńt Pr'ty*|l! n'ń l&.EEry

a .a oy'!{loł! a/ądl, o&ni' cdlola

2'wydział U1.$.'gtigtyĘ.Arcf ilEktury
Urzędu Gmiry Wrsawł{cnirum
w-v/a ulclnd€fri 2'

].wydział z€clpod8owrnia Przcsoannqo
Biurr zarzqdu M.stw.rr.łwy
w-w8 pl.Dcńtrd l'

4.wGNvą
s.WniPOdtt\
ó.Ccnt.alny oirodekMcdycyny

Sportouri
w-wa ul.wgwctśta 5

7. a..
{il as.tgElr
V iu.; ł|. b)u'4.ltłu s .
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