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)

Zabytkowa Kolonia Wawelberga, mieszcząca się
pomiędzy ul. Wawelberga, Działdowską i Górczewską

60319

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

25-MW(U)

Propozycja wnioskodawcy
Zrezygnować z nowej
zabudowy (w tym
pawilonów).

41

Przedstawienie problemu:
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
Wnosimy o:
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..

1. Wyłączenie całego terenu oznaczonego na projekcie symbolem 25-MW/U spod możliwości sytuowania nowej

………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
zabudowy, w tym zabudowy pawilonami.

2. Oznaczenie w planie jako obszar zabytkowy prawem chroniony, pozostawiając możliwość posadowienia jedynie
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
małej architektury, takiej jak ławki kosze na śmieci, tablice informacji historycznej, latarnie itp.

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

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)

Uzasadnienie:
1. Wyłączenie działki ewidencyjnej nr 41 w obrębie ewidencyjnym 60319 przez miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego z ochrony doprowadzi do zniszczenia XIX wiecznego założenia architektonicznego osiedla
społecznego dziś zwanego „ Kolonią Wawelberga” , mieszczącego się w obszarze budynków Górczewska 15, 15a i
Wawelberga 3. Obszar ten ze względu na swój wyjątkowy i unikatowy charakter w skali Warszawy i Polski powinien być
bezwzględnie chroniony.
Obecnie jest to ogólnodostępny teren osiedla spójny architektonicznie z zielenią osiedlową, spełniający funkcje
integracyjne, rekreacyjne i edukacyjne dla mieszkańców. Osiedle położone jest na terenie założenia urbanistycznego
Górczewska/Płocka, w ramach śródmieścia funkcjonalnego (Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego. Cały zespół budynków wpisany jest do Rejestru Zabytków, a pojedyncze budynki dodatkowo
chronione są wpisem do Gminnej Ewidencji Zabytków. Historycznie Kolonia Wawelberga składała się z trzech dużych
budynków mieszkalnych i dwóch pełniących funkcje edukacyjno-kulturalne oświatowe oraz zaplecze socjalne dla
mieszkańców.
Budynki i teren wokół zostały zaprojektowane przez Edwarda Goldberga w taki sposób, by zapewnić mieszkańcom jak
największy komfort życia. Należycie zaprojektowana odległość miedzy budynkami oraz duże okna miały zapewnić
mieszkańcom odpowiednią ilość światła w mieszkaniach, a na każdego mieszkańca miało przypadać minimum 12
metrów sześciennych powietrza w mieszkaniu. Budynki zaopatrzono w bieżącą wodę, kanalizację, zsypy na śmieci,
oraz oświetlenie - początkowo gazowe, później elektryczne. Teren osiedla został pięknie obsadzony roślinnością,
zbudowano fontannę a za ostatnim budynkiem obecnie Wawelberga 3 znajdował się pierwszy na Woli plac zabaw dla
dzieci i boisko piłkarskie. Cały teren oświetlono latarniami gazowymi.
Na terenie osiedla fundacja Wawelbergów prowadziła rozległa działalność oświatową i charytatywną. Działał
Uniwersytet Ludowy Polskiej Macierzy Szkolnej, Uniwersytet dla Wszystkich i Towarzystwo Kultury Polskiej. Na terenie
osiedla działała fundacja „Kropla Mleka” wspierająca matki, których nie było stać na to, by wykarmić swoje dzieci.
Osiedle pełniło liczne funkcje społeczne dla całej okolicy.
W czasie II Wojny Światowej kolonia przetrwała do Powstania Warszawskiego, w którego trakcie została wypalona a
mieszkańcy wymordowani podczas Rzezi Woli.
Po wojnie budynki mieszkalne wyremontowano zachowując ocalałe elewacje, nigdy nie odbudowano oficyn.
Obecnie teren osiedla to jeden z najcenniejszych zabytków dzielnicy Wola i Warszawy. Wprowadzenie przewidzianej w
projekcie zabudowy mieszkalno-usługowej oraz pawilonów handlowych zniszczy historyczne założenia urbanistyczne,
które bezwzględnie powinny być chronione jako zabytkowe założenie architektoniczne przez MPZP.

2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Wolskiej i Płockiej zakładający wyłączenie
spod ochrony części terenu zabytkowego XIX wiecznego zespołu architektonicznego, narusza Ustawę o Ochronie
Zabytków i Opiece nad Zabytkami oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
stołecznego Warszawy w zakresie kierunków zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z tekstem jednolitym
ogłoszonym wraz z Uchwałą Rady m. st. Warszawy nr LXII/1667/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 1 marca 2018 r.
Plan miejscowy nie może naruszać ustawy o ochronie zabytków i ustaleń studium.
Rejon Kolonii Wawelberga stanowi zabytkowe XIX wieczne założenie urbanistyczne i jest jako zespół objęty ochroną
zabezpieczoną wpisem do Rejestru Zabytków.
Studium zaś, zwraca uwagę, że w strefie śródmieścia funkcjonalnego dla przekształceń przestrzennych istotna jest
„ochrona integralności układów przestrzennych z walorami historycznej zabudowy oraz zieleni miejskiej” (str. 108). Jako
kierunki zmian i przekształceń dla śródmieścia funkcjonalnego studium podaje:
● rewaloryzacja historycznych układów przestrzennych, w tym także parków i ogrodów, cmentarzy oraz zespołów
zabudowy obiektów, stosowanie do wymogów wynikających z ochrony wartości zabytkowych i kulturowych
● modernizacja i uzupełnienie zabudowy z zapewnieniem ochrony wartości zabytkowych i kulturowych obszaru oraz
uwzględnieniem parametrów urbanistycznych dla terenów.
Zgodnie z ustawą o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami oraz Studium dopuszczenie gabarytów na terenie
Kolonii Wawelberga w rejonie Górczewskiej 15a i Wawelberga 3 nie jest możliwe, dlatego w projekcie miejscowego
planu nie może pojawić się zabudowa na terenie obejmującym obszar zabytkowego założenia architektonicznego
Kolonii Wawelberga. Obecny projekt MPZP zakłada zniszczenie zabytkowego i historycznego układu urbanistycznego.
Miejscowy plan powinien uwzględniać interes publiczny, a co za tym idzie bezwzględną ochronę nie tylko zabytkowego
obszaru urbanistycznego Kolonii Wawelberga między ul Górczewską 15, Górczewską 15a i Wawelberga 3, ale także
otoczenia zabytku.

