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

ul. Płocka/Wolska

(dotyczy uwag do projektu planu
– pole nieobowiązkowe)

6-03-18

19-MW(U), 20-U/MW, 23
KDD, 24 KDD

134/1, 134/2

Propozycja wnioskodawcy
1) Zrezygnować z
zabudowy.
2) Zmienić
przeznaczenie terenu na
zieleń urządzoną.

Przedstawienie problemu:
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
Część działek 134/1 i 134/2 w obrębie ewidencyjnym 60318 stanowi Skwer „Sierpnia 1944” – nazwa została

opracowana we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego, używana jest przez mieszkańców oraz Urząd
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
Dzielnicy Wola. Obecnie jest to ogólnodostępny teren urządzonej zieleni miejskiej, towarzyszącej obiektom

………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
budowlanym, stanowiący również zieleń osiedlową, spełniający funkcje sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców

miasta. Jest to popularne miejsce spotkań i odpoczynku mieszkańców tej części dzielnicy. Skwer posiada swoją
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
tragiczną historię, związaną z Rzezią Woli, co mieszkańcy zechcieli upamiętnić poprzez nazwę, która, choć nie przyjęta
przez Radę Miasta pojawia się w licznych dokumentach miejskich.

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

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)

Na terenie skweru kończy się obecnie realizacja projektu, który wygrał w budżecie partycypacyjnym, co stanowi bardzo
mocny głos lokalnej społeczności dotyczący tego terenu, co do jego funkcji i przeznaczenia. Remont i nadanie nazwy
skwerowi poparło Muzeum Powstania Warszawskiego.
Wnosimy o:
1. Wyłączenie terenu spod zabudowy (w tym parkingów podziemnych) pozostawiając możliwość posadowienia jedynie
małej architektury, takiej jak ławki, ławki z zadaszeniem, urządzenia siłowni plenerowych, kosze na śmiecie, tablice
ogłoszeniowe stanowiące sąsiedzki wymiennik informacji, czy altana śmietnikowa dla okolicznych budynków, latarnie
itp. Oznaczenie skweru jak teren zieleni urządzonej.
2. Pozostawienie ulic na terenie w obecnym układzie dróg wewnętrznych, bez możliwości ich poszerzania, bez nowych
ulic.
3. Ustalenie wysokości zabudowy otaczającej teren na nie wyższą niż obecnie otaczające teren budynki.
4. Zabezpieczenie przejazdu od strony ulicy Wolskiej poprzez zaznaczenie w planie ogólnodostępnego przejazdu
bramowego.
5. Utworzenie ciągu pieszego łączącego z ulicą Rabsztyńską od ulicy Wolskiej w kierunku ulicy Rabsztyńskiej w
istniejącej obecnie drodze wewnętrznej.

