Osoba składająca uwagę: (proszę wybrać jedno z pól)

Warszawa, dnia ……………………….…… 20…… r.

□ osoba fizyczna □ osoba prawna □ jednostka organizacyjna nieposiadająca
✔

osobowości prawnej
……………………………………………………………………………………..
(pełna nazwa lub imię i nazwisko)
……………………………………………………………………………………..
(adres)
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
(telefon kontaktowy, faks, e-mail)

Pełnomocnik – pełnomocnictwo
nie dotyczy w załączeniu (niepotrzebne skreślić):
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

Prezydent m.st. Warszawy
za pośrednictwem

U

Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
Urzędu m.st. Warszawy

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – .................................*
Zachód
ul. Marszałkowska 77/79 (kancelaria)
00-683 Warszawa

Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rejonu Wolskiej i Płockiej
........................................................................................................................................................................................
(nazwa planu podana w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu)

W związku z wyłożeniem projektu planu do publicznego wglądu zgłaszam następujące uwagi:
Dane nieruchomości: (wypełnić w przypadku uwag dotyczących przeznaczenia indywidualnej nieruchomości):
Dane dotyczące nieruchomości
adres

ul. Siedmiogrodzka

obręb
ewidencyjny
nr(y) działki
(działek)

Oznaczenie w projekcie planu terenu
planistycznego wraz z jego przeznaczeniem
(dotyczy uwag do projektu planu
– pole nieobowiązkowe)

63-U/MW

Propozycja wnioskodawcy
1) Usunąć dominantę
wysokościową
2) wyznaczyć
obowiązujące linie
zabudowy
3) zwiększyć PBC

Przedstawienie problemu:
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
1) Obecnie w par 69 ust. 2 pkt 6 projektu planu ustala się dominantę o wysokości maksymalnej 55 metry (18/19

kondygnacji). Zapis ten jest sprzeczny z zasadami ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określonymi w par 5
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
projektu planu, który - w celu kształtowania pierzei głównych ulicy tego obszaru - dopuszczają lokalizację dominant

………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
wysokościowych w rejonach skrzyżowań z ważniejszymi ulicami stanowiącymi powiązania głównych przestrzeni

reprezentacyjnych. Przedmiotowa dominanta wysokościowa jest zaprojektowania przy ulicy Siedmiogrodzkiej - w
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
miejscu niestanowiącym żadnego skrzyżowania.

………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..

Załączniki:

□ ciąg dalszy przedstawienia problemu – na odwrocie
✔

(zaznaczyć w razie braku miejsca na tej stronie)

1) ……………………………………………………………
2) ……………………………………………………………
3) ……………………………………………………………

……………………………………………………………
(podpis osoby składającej uwagę)

Pouczenie: zgodnie z art. 17 i 18 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego można składać w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu Prezydenta m.st. Warszawy o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu.
Informacji o sporządzanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w Warszawie udzielają wydziały zagospodarowania przestrzennego
w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, tel. 22 44 324 00, 22 44 324 01. Informacje o planach są dostępne również
w internecie pod adresem www.architektura.um.warszawa.pl/plany-miejscowe.
* Proszę wpisać nazwę Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego właściwego dla dzielnicy, w której realizowana ma być inwestycja:
Bemowo, Białołęka, Bielany – WZP-Północ; Mokotów, Ursynów, Wilanów – WZP-Południe; Ochota, Wola, Włochy, Ursus – WZP-Zachód;
Praga-Południe, Praga-Północ, Targówek – WZP-Praga; Rembertów, Wawer, Wesoła – WZP-Wschód, Śródmieście, Żoliborz – WZP-Centrum.
Druk: AM-03-04 (III 2017)

Z uwagi na powyższe postuluje się usunięcie dominaty wysokościowej w celu doprowadzenia zgodności projektu planu
z zasadami ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w zakresie kompozycji przestrzennej.
2) Na rysunku planu nie ustalono obowiązującej linii zabudowy, a jedynie nieprzekraczalne linie zabudowy obejmujące
teren niemal całej jednostki planistycznej. Należałoby - w celu kształtowania ładu przestrzennego - ustalić dokładne
obowiązujące linie zabudowy i w ten sposób ukształtować kwartał zabudowy zgodny z zasadami ładu przestrzennego i
sposobu, w jaki kształtowane są kwartały zabudowy w tej części dzielnicy. Pozostawienie tak ogólnych linii zabudowy
daje potencjalnemu inwestorowi zbyt dużą dowolność w ich kształtowaniu, co w rezultacie może doprowadzić do
dowolnej i niespójnej zabudowy obszaru objętego jednostką planistyczną.
Z uwagi na powyższe postuluje się wprowadzenie do projektu planu szczegółowych obowiązujących linii zabudowy.
3) Dopuszczeniu na tym terenie tak intensywnej zabudowy (70% terenu przy jednoczesnym pozostawieniu zaledwie
10% PBC) spowoduje niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, takie jak powstawanie miejskich wysp ciepła,
ograniczenie naturalnej retencji wód opadowych do gruntu, naturalnej fitoremediacji oraz bioróżnorodności.
Z uwagi na powyższe proponuje się ustalenie minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej na 25%, a co
za tym idzie - zmniejszenie powierzchni zabudowy z 70% do 55%, wraz z odpowiednią korektą wskaźników
intensywności zabudowy.

