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)

Par 12 ust. 5 pkt 4 lit. h
wskaźnik miejsc postojowych
dla rowerów

Propozycja wnioskodawcy
Zwiększyć wskaźnik
miejsc postojowych dla
rowerów na min. 20 na
100 mp dla
samochodów.

Przedstawienie problemu:
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
Projekt planu w par. 12 ust. 5 punkcie 4 litera h ustala wskaźnik parkingowy dla nowej zabudowy w wysokości: na

każde 100 miejsc parkingowych dla samochodów należy przewidzieć minimum 10 miejsc postojowych dla rowerów.
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
Zapis ten jest, co do zasady, zgodny ze Studium, które mówi, że "Należy przewidzieć miejsca postojowe dla rowerów w

ilości min. 10 miejsc/100 miejsc postojowych dla samochodów.". Niemniej jednak należy zauważyć, że Studium
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
wskazuje na wartość minimalną, wprowadzając ograniczenie, że miejsc postojowych dla rowerów nie może być mniej
niż 10 mp na 100 mp dla samochodów.

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

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)

O ile plan miejscowy musi ustalić ten wskaźnik w wysokości nie mniejszej niż w Studium, o tyle może go podnieść,
jeżeli jest to uzasadnione, np. strategią Miasta w zakresie polityki transportowej.
Zgodnie ze Studium jednym z celów polityki przestrzennej Miasta jest zwiększenie liczby podróży odbywanych z
użyciem roweru. W tym celu Studium przewiduje rozwój dróg rowerowych, tworzenie stref ruchu uspokojonego,
dopuszczenie ruchu rowerowego na ulicach zamkniętych dla ruchu samochodowego. Obecna długość dróg
rowerowych w Warszawie to 537 km (gdy Studium było tworzone było to około 200 km), zgodnie ze Studium
planowana jest budowa kolejnych kilkuset km dróg rowerowych.
Ten kierunek zmian w polityce transportowej jest istotnym elementem Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu
Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne, w której czytamy: "Nie ulega wątpliwości, że brak jest też
właściwego promowania ruchu rowerowego, co mogłoby doprowadzić do tego, że rower stałby się alternatywą dla
dłuższych podróży pieszych oraz krótszych komunikacją zbiorową lub samochodem" (str. 73). Jak wynika z badań
jedną z głównych barier zwiększenia podróży odbywanych rowerem jest brak miejsc parkingowych dla roweru (str. 73).
Jednym z celów Strategii (cel szczegółowy III.1) jest racjonalizacja zachowań komunikacyjnych mieszkańców.
"Osiągnięcie tego celu ma być uzyskane poprzez oddziaływanie na zachowania prowadzące do zracjonalizowania:
liczby i sposobu przemieszczeń, wyboru środka lokomocji. Głównym zadaniem będzie przeciwdziałanie nadmiernemu
korzystaniu z samochodu osobowego w podróżach (na rzecz odbywania podróży pieszych, rowerem i podróżowania
transportem publicznym) i lepszemu wykorzystaniu pojemności samochodu).".
W opinii składającego uwagę zwiększenie liczby miejsc postojowych dla rowerów w nowej zabudowie byłoby zgodne z
celem szczegółowym III.1 Strategii, gdyż zapewnienie przez inwestorów większej liczby miejsc postojowych w miejscu
zamieszkania będzie stanowiło zachętę dla mieszkańców do zakupu tego środka transportu, a tym samym przyczyni
się do osiągnięcia pożądanego celu jakim jest zwiększenie udziału podróży rowerowych w podróżach niepieszych na
terenie m.st. Warszawy.
Zgodnie z Warszawskim Raportem Rowerowym 2017 w 2015 r. udział podróży rowerowych w ogóle podróży
niepieszych wynosił 3,8%, w 2016 r.: 4,2%, a w 2017 r.: 5,5%. W ciągu ostatnich dwóch lat ruch rowerowy wzrósł o
45%. Ten fakt nie może umknąć uwadze planistów, którzy powinni dostosowywać plany nie tylko do Strategii, ale też do
tego jak się rozwija Miasto. Należy zauważyć, że wskaźnik mp dla rowerów był ustalony w Studium wiele lat temu w
innych uwarunkowaniach, gdy sieć dróg rowerowych była niemal trzykrotnie mniejsza, a udział podróży rowerowych na
znikomym poziomie. Obserwowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój sieci dróg rowerowych oraz radykalny wzrost
udziału podróży rowerowych musi za sobą pociągać zmiany w planowaniu, w tym zwiększenie wskaźnika mp dla
rowerów, zwłaszcza, że Studium się temu nie sprzeciwia, a wręcz wskazuje na taką potrzebę.
Z uwagi na powyższe, postuluje się zwiększenie w par. 12 ust. 5 punkcie 4 litera h projekt planu wskaźnika
parkingowego dla nowej zabudowy w wysokości: na każde 100 miejsc parkingowych dla samochodów należy
przewidzieć minimum 20 miejsc postojowych dla rowerów.

