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MPZP rejonu 
Starego Mokotowa

Teren ograniczony  ul. Bruna, Rakowieckiej i al. Niepodległości



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania m. st. Warszawy

Teren ograniczony  ulicami Giordano Bruna, Rakowieckiej i al. Niepodległości 
Jest to „Strefa śródmieścia funkcjonalnego”. Teren położony blisko mokotowskiego klina  napowietrzającego.



Kliny napowietrzające m.st. Warszawę

Kliny Napowietrzające:

1.korytarz Wisły, 
2.bemowski, 
3.kolejowy zachodni, 
4.Al. Jerozolimskich, 
5.mokotowski, 
6.podskarpowy, 
7.wilanowski, 
8.kolejowy wschodni, 
9.bródnowski 

Niestety, mokotowski klin napowietrzający został zabudowany. 
Powstało osiedle Marina i Eko-Park.



Zabudowa terenu 
od strony ul. Rakowieckiej



https://mapa.targeo.pl/rakowiecka-28--ul/warszawa-02-528/ulica

ul. Rakowiecka 26ul. Rakowiecka 28ul. Rakowiecka 30

Stare zabudowania SGGW w otoczeniu zieleni

ul. Rakowiecka

https://mapa.targeo.pl/rakowiecka-28--ul/warszawa-02-528/ulica


ul Rakowieckiej 26

Jeszcze niedawno rosły 
tutaj duże stare drzewa!
Dlaczego zniknęły?

Widok od strony al. Niepodległości



Dwa pawilony należące do budynku przy ul. Rakowieckiej 28



Rakowiecka 30



Pętla tramwajowa przed budynkiem
Instytutu Technologiczno-Przyrodniczy

ul. Rakowiecka 32



ul. Rakowiecka 36



Otoczenie Instytutu 
Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

od strony ul Bruna 

Parking Instytutu graniczący z boiskiem szkolnym



Budynki wielorodzinne
wewnątrz omawianego obszaru



Rakowiecka 34



Po wschodniej stronie budynku (Rakowiecka 34), znajduje się pętla tramwajowa

Rakowiecka 34

Rakowiecka 32



W niedalekiej odległości od budynku 
znajduje się pętla tramwajowa

Wschodnia strona budynku przy ul. Rakowieckiej 34



Zachodnia strona budynku przy ul. Rakowieckiej 34
Parking dla wielu samochodów pracowników Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-
Spożywczego,  pod oknami Wspólnoty (ul. Rakowiecka 36). Czy jest to zgodne z przepisami?



Zachodnia strona budynku przy Rakowieckiej 34

Parking

Pod balkonami 
droga i parkingi

Rakowiecka 34
Pętla 
tramwajowa

Tory tramwajowe

Parking dla pracowników Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, pod oknami budynku Rakowiecka 34
Brakuje nawet malutkiego placu zabaw dla dzieci tam mieszkających, natomiast spore tereny przed Instytutem.
WNIOSEK: Dwie kategorii zabudowań – naukowa i mieszkaniowa. 



Wspólnota mieszkaniowa 

„Rakowiecka 32 A”

Bliska odległość budynku 

od boiska szkolnego.



Wspólnota „Bruna 9”



Apartamenty „Bruna 9”
Apartamenty Bruna to dziewięciokodygnacyjny zespół budynków mieszkalnych, który został 
zrealizowany w Warszawie na terenach dzielnicy Mokotów, zlokalizowany jest przy ulicy 
Bruna Juliana 9. 

Konstrukcja osiedla rozpoczęła się w czerwcu 2006 i dobiegła końca w 25 miesięcy. 
Całkowita powierzchnia tych budynków mieszkalnych sięga ponad 36 tys. m2, a użytkowa 
ponad 19 tys. m2. 

Firma Karmar z Warszawy jest generalnym wykonawcą inwestycji, a jego deweloperem jest 
Dom Development. W sąsiedztwie stoją gmach CasaVerde, budynek Stacja metra A-10 Pole 
Mokotowskie oraz osiedle Allegretto.

Informacje

Rozpoczęcie budowy 2006 - czerwiec

Zakończenie budowy: 2008 - lipiec

Inwestor/deweloper - Dom Development

Dane techniczne

• Kondygnacje nadziemne 7 - 9 

• Powierzchnia całkowita 36293 m2

• Powierzchnia użytkowa 19408 m2

• Kubatura 114078 m3

• Lokale mieszkalne 247

http://www.urbanity.pl/mazowieckie/warszawa/apartamenty-bruna,b2491

http://www.urbanity.pl/mazowieckie/warszawa/apartamenty-bruna,b2491


(Działka ewidencyjna nr 14/3)

Pawilon na działce 14/5

Szkoła podstawowa 

Projekt osiedla „Bruna 9”

http://www.urbanity.pl/mazowieckie/warszawa/apartamenty-bruna,b2491

http://www.urbanity.pl/photos/84/37/28437.jpg
http://www.urbanity.pl/mazowieckie/warszawa/apartamenty-bruna,b2491


Wysokie drzewa przed 

budynkiem wspólnoty „Bruna 9”

http://www.urbanity.pl/mazowieckie/warszawa/apartamenty-bruna,b2491

http://www.urbanity.pl/photos/84/39/28439.jpg
http://www.urbanity.pl/mazowieckie/warszawa/apartamenty-bruna,b2491


Co stało się z drzewami?

Czy zostały uszkodzone w trakcie budowy?



Szkoła Podstawowa nr 70
ul. Bruna 11



Budynek szkoły obstawiony nielegalnie 
zaparkowanymi samochodami.

Na wniosek Stowarzyszenie Parkowy Mokotów 
wykonano organizację ruchu na ul. Bruna
Niestety, nadal samochody są parkowane nielegalnie



Okolice boiska szkolnego - przed 
organizacją ruchu na ul. Bruna



Dlaczego wycięto drzewa? 

Czyj to samochód?

Czy nie powinien być wywieziony?

Czy parking w takiej odległości od 

boiska to dobry pomysł?

Okolice boiska po wykonaniu organizacji ruchu na ul. Bruna



Boisko szkolne od strony wschodniej.
Kto i dlaczego wyciął drzewa?



Duży parking po zachodniej stronie boiska. 
Parking ten  bezpośrednio graniczy z parkingiem przy ul. Bruna – czy jest to zgodne z prawem?

Czy na takim boisku dzieci (dla zdrowia) mogą uprawiać sport?



Parking od strony południowej boiska, należący do Instytutu przy ul. Rakowieckiej 38
Czy jest to zgodne z prawem?



Naukowcy: zanieczyszczenie powietrza pogarsza zdolności umysłowe dzieci
http://www.ekologia.pl/srodowisko/ochrona-srodowiska/zanieczyszczenie-powietrza-pogarsza-zdolnosci-umyslowe-dzieci,12366.html

http://www.ekologia.pl/srodowisko/ochrona-srodowiska/zanieczyszczenie-powietrza-pogarsza-zdolnosci-umyslowe-dzieci,12366.html


„Park SGGW”
Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy



Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Park SGGW

Powierzchnia 1,65 hektara

Szereg rzadko spotykanych gatunków drzew i krzewów, zarówno rodzimych, jak i obcego 

pochodzenia, np. leszczyna turecka, buki pospolite, kasztanowce pospolite, lipy drobnolistne –

pomniki przyrody, perełkowiec japoński, glediczja trójcierniowa, miłorząb dwuklapowy, kłęk

amerykański, azalia pontyjska

http://zielona.um.warszawa.pl/tereny-zielone/obszary-i-obiekty-chronione/zespol-przyrodniczo-krajobrazowy-park-sggw

http://zielona.um.warszawa.pl/sites/zielona2.um.warszawa.pl/files/imagecache/lustracja_o_szerokosci_950/mapy_obiektow/zesp_parkSGGW.jpg
http://zielona.um.warszawa.pl/tereny-zielone/obszary-i-obiekty-chronione/zespol-przyrodniczo-krajobrazowy-park-sggw


Park SGGW przy ul. Rakowieckiej

U zbiegu al. Niepodległości z ul. Bruna, przy budynkach 
SGGW skrywa się oaza zieleni. Działkę o powierzchni 16,5 
tys. m kw. porastają stare drzewa. Stanowi ona własność 
najstarszej i największej uczelni rolniczej w Polsce - Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

- Chcemy ten teren ustrzec przed zabudową. 
Wystąpiliśmy z inicjatywą utworzenia parku 
chronionego, bo w Warszawie ubywa zieleni - tłumaczy 
prof. Tomasz Borecki, rektor SGGW.

[Źródło:Dariusz Bartoszewicz, 03.04.2003 
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,54420,1405332.html]

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,54420,1405332.html


for. archiwum BOŚ

Fot. G.T. Kłosowscy. Wiewiórka Fot. J. Wojtałowicz. Rusałka pawik

http://zielona.um.warszawa.pl/tereny-zielone/obszary-i-obiekty-chronione/zespol-przyrodniczo-krajobrazowy-park-sggw

Teren „Parku SGGW”

http://zielona.um.warszawa.pl/tereny-zielone/obszary-i-obiekty-chronione/zespol-przyrodniczo-krajobrazowy-park-sggw


Pomniki przyrody także w okolicy „Parku SGGW”





Najbliższe okolice „Parku SGGW”



EKOSYSTEM – nazwa została wprowadzona przez angielskiego ekologa A.G Tansley’a w 1935r. 
Ekosystem ilustruje funkcjonowanie przyrody. 
Składa się głównie z roślin, zwierząt, mikroorganizmów, wody, powietrza, pomiędzy którymi zachodzą interakcje. 
Funkcjonowanie ekosystemów jest podstawą dobrobytu człowieka. Stanowi również najbardziej ekonomicznie 
uzasadnioną działalność, ponieważ prawie każdy zasób, z którego na co dzień korzysta ludzkość, bezpośrednio lub 
pośrednio zależy od przyrody. 
Korzyści, które człowiek czerpie z przyrody, określa się pojęciem usług ekosystemów. 
[Źródło: „PORADNIK TEEB DLA MIAST: usługi ekosystemów w gospodarce miejskiej”, Wydanie polskie: Fundacja 
Sendzimira, Kraków, 2011, str. 1. ] 

EKOSYSTEM MIASTA 

Wszystkie ekosystemy są 
wzajemnie powiązane i to od 
tych powiązań często zależy 
ich zdolność do świadczenia 
usług. 
Na przykład kliny wcinające 
się w miasto, składające się z 
parków, cmentarzy, 
ogródków działkowych, 
stanowią korytarze 
napowietrzające, ekologiczne 
i transportowe (transport 
niezmotoryzowany) łączące 
miasto z otoczeniem.

Źródło: „Zrównoważony rozwój”, 
Fundacja Sendzimira, Kraków, 
2012, str. 16-17] 



http://www.aleje.org.pl/images/publikacje/drzewa-w-krajobrazie-podrecznik-praktyka-small.pdf

FUNKCJE DRZEWA W MIEŚCIE

http://www.aleje.org.pl/images/publikacje/drzewa-w-krajobrazie-podrecznik-praktyka-small.pdf


Zabudowa osiedla po zachodniej 
i północnej stronie ul. Bruna



ul. Bruna 34 Na ul. Bruna, o długości około 790 m, 
znajduje się 17 wielokondygnacyjnych 
budynków mieszkalnych i budynek 
sklepu.

Żaden z tych budynków nie ma garażu 
podziemnego. 
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DROGI I PARKINGI



ul. Giordano Bruna



ul. Giordano Bruna



ul. Giordano Bruna – okolice szkolnego boiska



ul. Giordano Bruna wypełniona po brzegi samochodami



Źródło: Polski Alarm Smogowy

CZY POLACY (w tym mieszkańcy ul. Bruna) MAJĄ INNE PŁUCA?

"Poziom informowania dla pyłu PM10 ustalony jest w naszym kraju na poziomie 200 µg/m3,
a poziom alarmowy - 300 µg/m3, czyli odpowiednio cztero- i sześciokrotnie wyżej niż
maksymalny dobowy poziom stężenia PM10 wskazany przez WHO. Dlatego apelujemy o
obniżenie poziomu informowania i alarmowania do 100 µg/m3. Zmiana ta może
doprowadzić do realnej poprawy zdrowia publicznego" - głosi apel, pod którym podpisali
się prezesi m.in. Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Pediatrycznego i Kardiologicznego
oraz dyrektor Greenpeace Polska.
http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2016-11-22/lekarze-i-ekolodzy-apeluja-aby-wczesniej-informowac-o-smogu-resort-srodowiska-nie-widzi-potrzeby-zmian/

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2016-11-22/lekarze-i-ekolodzy-apeluja-aby-wczesniej-informowac-o-smogu-resort-srodowiska-nie-widzi-potrzeby-zmian/


Greenpeace Polska

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2016-11-22/lekarze-i-ekolodzy-apeluja-aby-wczesniej-informowac-o-smogu-resort-srodowiska-nie-widzi-
potrzeby-zmian/, 22 listopada 2016

Polsce grozi 4 mld zł unijnej kary za smog. Przez smog umiera 48 tys. Polaków rocznie
25.02.2018; http://wyborcza.pl/7,75398,23055769,trybunal-sprawiedliwosci-ue-polska-zlamala-prawo-w-sprawie.html

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2016-11-22/lekarze-i-ekolodzy-apeluja-aby-wczesniej-informowac-o-smogu-resort-srodowiska-nie-widzi-potrzeby-zmian/
http://wyborcza.pl/7,75398,23055769,trybunal-sprawiedliwosci-ue-polska-zlamala-prawo-w-sprawie.html


Teren SGGW – miejsca postojowe dla 245 samochodów



Planowana zabudowa działki nr 14/5 
z obszaru A1 MW/U

UWAGA:

Na ul. Bruna przybędzie samochodów!!



ul. Batorego

ul. Giordano 

Bruna

ul. Rakowiecka

Park SGGW 

(A3 ZP)

Działka nr 14/5

Fragment MPZP rejonu 
Starego Mokotowa

Analizowany  obszar
A1 MW/U



Działka przeznaczona pod zabudowę Park SGGW – Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy
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[Źródło: Serwis mapowy: http://www.mapa.um.warszawa.pl ]

http://www.mapa.um.warszawa.pl/


Planowana 

zabudowa

Rakowiecka 30 A

Wspólnota  

Bruna 9

Wspólnota 

Rakowiecka 32 A



Opracowanie: Kruszewski Architekci sp. z o.o. 

Szerokość działki 
budowlanej wynosi:
12 + 9 + 12,5 = 33,5 m

Odległość budynku 
wspólnoty „Bruna 9” 
od działki budowlanej 
wynosi 2,5 metra.



Dane dotyczące wniosku 
o pozwolenie na zabudowę działki 14/5

Data 
wpływu

Inwestor Nazwa zamierzenia Stan 
prawny

Data 
wydania 
decyzji

2018-02-06 Europower
Centrum 
Sp. z o.o.

budynek mieszkalny 
wielorodzinny z garażem 
podziemnym 
dwukondygnacyjnym i 
urządzeniami technicznymi oraz 
rozbiórka istniejącego budynku 
biurowo-usługowego

W trakcie 
rozpatryw
ania



Działka 14/5
Rakowiecka 30 A

Obecnie stoi tam pawilon

Teren SGGW 
Parking na ponad 
200 samochodów

Otoczenie działki 14/5

Osiedle „Bruna 9”

Park SGGW

Rakowiecka 26

Rakowiecka 30 Rakowiecka 28

SGH

Bruna 2

http://zielona.um.warszawa.pl/sites/zielona2.um.warszawa.pl/files/imagecache/lustracja_o_szerokosci_950/mapy_obiektow/zesp_parkSGGW.jpg


Korzenie drzew mają zwykle bardzo duży zasięg, 90% z nich znajduje się do 80 cm 
głębokości. Należy zauważyć, że zasięg korzeni sięga znacznie dalej niż rzut korony
http://www.aleje.org.pl/images/publikacje/drzewa-w-krajobrazie-podrecznik-praktyka-small.pdf

Podstawowa wiedza na temat drzew

http://www.aleje.org.pl/images/publikacje/drzewa-w-krajobrazie-podrecznik-praktyka-small.pdf


OBIEG WODY I ASYMILANTÓW WEWNĄTRZ DRZEWA

http://www.aleje.org.pl/images/publikacje/drzewa-w-krajobrazie-podrecznik-praktyka-small.pdf

Co powoduje upadek drzewa?
Drzewo może się wywrócić lub 
złamać, gdy nastąpi
uszkodzenie w systemie 
korzeniowym, na pniu lub
w koronie, co najczęściej jest 
związane z:
• obecnością wewnętrznego 

rozkładu drewna
• obecnością cech wskazujących 

na ryzyko upadku drzewa lub 
złamania jego części

• zmianą warunków 
siedliskowych: przykładowo 
pracami budowlanymi 
przeprowadzonymi nawet kilka 
czy kilkanaście lat wstecz, 
usunięciem drzew w 
sąsiedztwie lub zmianą 
poziomu wody gruntowej. 
[str. 36]Str. 22

http://www.aleje.org.pl/images/publikacje/drzewa-w-krajobrazie-podrecznik-praktyka-small.pdf


Czy drzewa przeżyją?

Źródło: Kruszewski Architekci sp. z o.o.  



Pawilon na działce 14/5 (ul. Rakowieckiej 30 A), przewidziany do rozbiórki.



Czy podczas rozbiórki pawilonu drzewa nie ucierpią?



Widok na pawilon od południowej strony Widok na pawilon od strony północnej

Parking należący do pawilonuGranica z „Parkiem SGGW”

Co stało się z drzewem?



Pawilon stoi na granica „Parku SGGW” 



Planowany wjazd na działkę. Czy drzewa nie „ucierpią”?



Wjazd na planowana zabudowę – widok od strony ul. Bruna



Przestrzeń między pawilonem i Wspólnotą „Bruna 9”

Odległości umożliwiające naturalne oświetlenie określa § 13 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Czy Wspólnota „Bruna 9” nie zostanie pozbawiona prawa do słońca?

Na miejscu tego pawilonu planowany 
jest budynek o wysokości 40 m.

Czy Wspólnocie „Bruna 9” 
przysługuje prawo do słońca!!



Przestrzeń między pawilonem i Wspólnotą „Bruna 9”



W tym roku ukazała się polska wersja książki „Złowić 
frajera: Ekonomia manipulacji i oszustwa” 

Nakłanianie ludzi do podejmowania decyzji niezgodnie z 
ich własnym interesem, lecz korzystnych dla manipulanta 
lub jego mocodawców. Manipulacja ta wspierana jest 
całym arsenałem metod i środków marketingu, a przede 
wszystkim intensywną reklamą, sugestią i propagandą, z 
wykorzystaniem ludzkich słabości, łatwowierności i 
ograniczonej wiedzy.

Czy mieszkańcy wspólnoty „Bruna 9”, nie są ofiarami 
technik manipulacji?



PODSUMOWANIE

Po II wojnie światowej, Warszawa była w gruzach. 
Odbudowa odbywała się z godnie z hasłem: „Wszyscy 
budują stolicę”.

Obecnie Warszawa jest w smogu.  
Zagospodarowanie przestrzenne powinno odbywać się 
zgodnie z hasłem: 
„Wszyscy przestrzegają zrównoważony rozwój”

Czy planowana zabudowa działki (14/5) 
jest zgodna ze zrównoważonym 
i odpowiedzialnym rozwojem?



Rozwój zrównoważony jest to rozwój, którego celem jest wzrost gospodarczy 
niezbędny do zapewnienia ludziom dobrobytu, ale z uwzględnieniem dobra 
społecznego, sprawiedliwości i warunków niezbędnych do zachowania zasobów i 
walorów środowiska naturalnego
http://www.dolceta.eu/polska/Mod5/-Pojecie-i-definicje-rozwoju-.html

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

http://www.dolceta.eu/polska/Mod5/-Pojecie-i-definicje-rozwoju-.html


GOLEC ORKIESTRA – Ściernisko
Pole, pole, łyse pole, ale mam już plan
Pomalutku, bez pośpiechu, wszystko zrobię sam
Nad makietą się męczyłem ładnych parę lat
Ale za to zwiedzać cudo będzie cały świat 
Tu na razie jest ściernisko
Ale będzie San Francisco
A tam, gdzie to kretowisko
BĘDZIE STAŁ MÓJ BANK 
Do roboty mam smykałkę, krzepę mam, jak wół
Sam pociągnę wóz pustaków, choćby był bez kół
Już wyciąłem wszystkie krzaki, teraz zwożę żwir
Mam to w nosie, że sąsiedzi mówią o mnie "świr"
Tu na razie jest ściernisko …

Bank MilleniumPODOBNY PRZYPADEK
Zabudowa terenu odbyła się zgodnie 
z obowiązującymi procedurami na 
bazie obowiązujących przepisów 
prawnych i strategii dotyczących 
zrównoważonego rozwoju.



Apel młodego pokolenia:

1. Zostawcie nam
https://www.youtube.com/watch?v=aIJ-4P7AHlk

2. Poważna Sprawa - piosenka ekologiczna dla dzieci
https://www.youtube.com/watch?v=iNJeMifYcL4

3. Ziemia to wyspa zielona
https://www.youtube.com/watch?v=aP8puM7KuHY

https://pulmonologia.mp.pl/aktualnosci/131284,uwaga-dzieci-idzie-smog-10-rad-jak-chronic-dziecko-przed-zanieczyszczonym-powietrzem

https://www.youtube.com/watch?v=aIJ-4P7AHlk
https://www.youtube.com/watch?v=iNJeMifYcL4
https://www.youtube.com/watch?v=aP8puM7KuHY
https://pulmonologia.mp.pl/aktualnosci/131284,uwaga-dzieci-idzie-smog-10-rad-jak-chronic-dziecko-przed-zanieczyszczonym-powietrzem

