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
obręb
ewidencyjny
nr(y) działki
(działek)

ulica Syreny 8

6-03-18

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

Propozycja wnioskodawcy
Zmienić przeznaczenie
na ZP.

17 MW(U)

133

Przedstawienie problemu:
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
W par 30 projektu planu ustala się dla terenu objętego jednostką planistyczną 17-MW(U) zabudowę mieszkaniową

wielorodzinną z usługami o intensywności zabudowy 2,2 do 3, powierzchni zabudowy do 50% i powierzchni
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
biologicznie czynnej 20%.

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

Omawiany obszar graniczy od zachodu z terenem 18 ZP - zieleń urządzona - mini park o powierzchni ok. 6 800 m2.
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
Graniczący z nim teren 17 o powierzchni ok. 4 000 m2 został przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową. Tymczasem
rozwiązaniem racjonalniejszym i korzystniejszym dla mieszkańców byłoby przeznaczenie terenu 17 również na ZP.

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

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)

Przeznaczenie terenu 17 na zieleń urządzoną ZP (technicznie mogłoby to oznaczać scalenie obu tych jednostek
planistycznych w jedną jednostkę planistyczną o przeznaczeniu ZP) spowodowałoby stworzenie nowego parku na
terenie Woli o powierzchni 10 800 m2. Dodatkowo - w wypadku uwzględnienia licznych uwag mieszkańców (w tym
uwagi Stowarzyszenia "Woli Mieszkańców"), dotyczących zachowania Skweru Sierpnia 1944 jako terenu zieleni
urządzonej (rezygnacji z zabudowy jednostek planistycznych 19 MW(U) i 20-U(MW) oraz rezygnacji z budowy drogi 24
KDD i części 23 KDD) - park ten zwiększyłby się o dodatkową powierzchnię ok. 6 200 m2. W ten sposób powstałby
park z prawdziwego zdarzenia o powierzchni 1,7 ha, który pełniły ważną rolę dla okolicznych mieszkańców: zarówno
społeczną (integracyjną), jak i rekreacyjną. Ponadto stworzenie tak dużego terenu zielonego (biologicznie czynnego)
stanowiłoby istotną korzyść dla środowiska naturalnego: ograniczyłoby niekorzystne zjawisko miejskich wysp ciepła,
sprzyjałoby naturalnej retencji wód opadowych do gruntu, fitoremediacji (oczyszczaniu powietrza przez roślinność) oraz
wzmacniałoby bioróżnorodność.
Należy podkreślić, iż ta część Woli potrzebuje nie tylko zachowania jak największej ilości terenów zielonych, ale także
tworzenia nowych terenów zielonych. W sytuacji niepewności prawnej w stosunków do gruntów dawnego klubu
sportowego "Sarmata", teren ten może stanowić "ostatnią" szansę na stworzenie tak dużego terenu zielonego. Tym
bardziej, że uwzględnienie tej uwagi nie będzie skutkowało konieczności wykupu gruntu, gdyż nieruchomość,
składająca się z działki ewidencyjnej nr 133, na której znajduje się omawiany teren jednostki planistycznej 17, stanowi
własność m.st. Warszawy i nie jest obciążony prawem użytkowania wieczystego.
Ponadto rezygnacja z zabudowy jednostki planistycznej 17 i zaplanowanie tu zieleni miałoby jeszcze jeden pozytywny
aspekt, jakim będzie ochrona elementu wolskiego krajobrazu kulturowego jakim jest wieża kościoła św. Wojciecha
stanowiąca dominantę wpisaną w wolski krajobraz i historię od początku XX w. Zabudowanie terenu jednostki
planistycznej budynkami o wysokości do 25 metrów spowoduje zasłonięcie widoku na tę wieżę dla wielu budynków
usytuowanych przy ulicy Płockiej, a tym samym przyczyni się do zbytniego zdominowania Kościoła św. Wojciecha
przez nową zabudowę. W tym kontekście uwagę tę należy odczytywać łączenie z uwagą "Woli Mieszkańców" do terenu
12-MW(U).

