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)

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

Uwaga ogólna - ochrona
drzew przez plan.

Propozycja wnioskodawcy
Przeprowadzić
inwentaryzację drzew na
terenie planu. Zwiększyć
i skonkretyzować zakres
ich ochrony przez plan.

Przedstawienie problemu:
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
W par. 6 projektu planu "Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego" w odniesieniu do zakresu

ochrony i kształtowania zieleni w ust. 2 pkt 1 "ustala się ZACHOWANIE istniejących drzew wskazanych na rysunku
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
planu", a punkcie 5 "wskazuje się na rysunku planu istniejące wartościowe drzewa POSTULOWANE do zachowania i

………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
ochrony". Tym samym plan wprowadza dwie kategorie ochrony drzew: jedne do zachowania (tych na terenie planu jest

21), drugie postulowane do zachowania (tych jest dużo więcej, choć na rysunku planu są oznaczone tak niewyraźnie,
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
że są prawie niedostrzegalne).

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

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)

Zapisy takie mają ogólny charakter. Zapisy planu nie określają co składa się na pojęcie "zachowania istniejących
drzew". Czy oznacza to zakaz ich usuwania? Czy oznacza to nakaz ich pielęgnacji? Czy oznacza to zakaz
prowadzenia uciążliwych prac w ich pobliżu? Czy wprowadza się strefy ochronne?
Zgodnie z art 15 ust. 2 pkt 3 ustawy o planowaniu przestrzennym w planie miejscowym określa się obowiązkowo
zasady ochrony środowiska. Zasadę tę precyzuje par 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: "ustalenia
dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego powinny zawierać nakazy, zakazy,
dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikające z potrzeb ochrony środowiska".
Jak się wydaje pozostawienie na rysunku planu jedynie oznaczenia graficznego drzew do zachowania bez
sprecyzowania w tekście planu czego dotyczy nakaz "zachowania" sprawia, że zakres ochrony drzew jest iluzoryczny.
Podobną uwagę można skierować do zapisu planu o wartościowych drzewach postulowanych do zachowania. Ten
zapis wydaje się stać w oczywistej sprzeczności z par 4 pkt 3 rozporządzenia, zgodnie z którym ustalenia dotyczące
ochrony powinny zawierać zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia. Sformułowanie "drzewo postulowane do
zachowania" nie stanowi zakazu, nakazu, ograniczenia czy dopuszczenia, lecz jest niezobowiązującą sugestią.
Ponadto warto podkreślić, że na rysunku projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu w 2012 r. oznaczono
"drzewa o najwyższych walorach przyrodniczych do OCHRONY i zachowania". Obecnie zapis obejmuje jedynie
zachowanie drzew, a z ich "ochrony" zrezygnowano.
Wreszcie niezbędne jest wykonanie ponownej inwentaryzacji drzew na terenie planu. Wskazania na rysunku planu
drzewa do zachowania mają charakter przypadkowy - jedne wartościowe drzewa są zaznaczone inne już nie. Tylko
przykładowo wskazać można na teren podwórko kamienicy przy ul. Bema 81. Rośnie tak kilka kasztanów, wskazanych
w decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 1172/2009 z 9 października 2009 r. o wpisie do
rejestru zabytków pod numerem A-876 Kamienicy robotniczej Przędzalni i Farbiarni Wola wraz z terenem otoczenia i
starodrzewem, do ochrony jako część chronionego zabytku. Tymczasem na rysunku do projektu planu z wyłożenia w
2012 r. tylko dwa kasztany zostały wskazane jako "istniejące drzewa o najwyższych walorach przyrodniczych do
ochrony i zachowania", na rysunku do projektu planu z wyłożenia w 2018 r. zaznaczono jedynie trzy drzewa, lecz tylko
jako postulowane do zachowania. Z jakiej racji kilka pozostałych kasztanów, które konserwator zabytków objął wpisem
do rejestru, plan nie chroni w ogóle, a nawet dopuszcza zabudowę na terenie, gdzie rośnie starodrzew? Podobnie
wskazać można na obszar 57-U/MW, na terenie którego nie wskazano żadnych drzew nie tylko że do zachowania, ale
nawet jako postulowane do zachowania. Tymczasem na tym terenie znajduje się wartościowy starodrzew, który plan
zupełnie pomija. Takie uwagi można zresztą kierować pod adresem całego planu. Wskazane jest, aby inwentaryzację
przeprowadzić z natury, a nie posiłkując istniejącymi opracowaniami kartograficznymi, które są w tym zakresie
niewiarygodne.
W związku z powyższym postuluje się, aby:
1. Zrezygnować z formy ochrony drzew "postulowane do zachowania", gdyż jest to zapis w formie niezobowiązującej
sugestii, co jest niezgodne z zasadami ochrony przyrody określonymi w par 4 okt 3 rozporządzenia.
2. Wprowadzić jedną formę ochrony na wzór tej z projektu planu z 2012: drzewa o najwyższych walorach
przyrodniczych do ochrony i zachowania.
3, Przeprowadzić ponowną inwentaryzację "z natury" drzew znajdujących się na terenie objętym planem wraz z
ustaleniem, na podstawie jasnych i weryfikowalnych kryteriów, drzew do ochrony i zachowania.
4. W treści planu doprecyzować zapisy dotyczące ochrony drzew, w szczególności poprzez ustalenie konkretnych
nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń.
5. Wprowadzić, na wzór ochrony pomnikowej, strefy ochronne dla drzew o najwyższych walorach przyrodniczych.

