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)

ul. Bema 81

6-04-04

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

36-U/MW

18

Propozycja wnioskodawcy
Zrezygnować z
możliwości zabudowy
działki nr 18, objętej
wpisem do rejestru
zabytków.

Przedstawienie problemu:
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
Wyłożony do publicznego wglądu projekt mpzp dla rejonu ulicy Wolskiej i Płockiej zakłada na terenie działki

ewidencyjnej 18 z obrębu 6-04-04 w jednostce planistycznej 36-U/MW dopuszczenie zabudowy w pierzei ul. Bema.
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
Dopuszczenie zabudowy na tej działce jest sprzeczne z decyzją 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.
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..

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)

Powyższa decyzja obejmuje swoim zakresem zarówno budynek (wraz z gruntem w granicach fundamentowania), jak
również aleję kasztanową położoną na terenie działki nr 18 z obrębu 6-04-04.
Ponadto w celu ochrony wartości widokowych decyzja ustala strefę ochronną obejmującą działkę nr 18.
Jak wynika z uzasadnienia decyzji przedmiotowa kamienica stanowi unikatowy przykład XIX wiecznego budownictwa
socjalnego, a zachowany na podwórzu kamienicy starodrzew (kasztany) podkreśla unikatowość sposobu
zagospodarowania otoczenia kamienicy (znaczną część nieruchomości stanowią otwarte tereny zielone) i stanowi o jej
obecnej atrakcyjności.
Załącznikiem do decyzji jest mapka, na której oznaczono starodrzew. Z powyższego załącznika wynika, że w miejscu,
gdzie projekt planu przewiduje możliwość zabudowy rosną kasztany. Realizacja proponowanej zabudowy musiałaby
więc oznaczać wycięcie (lub przesadzenie) drzew, a tym samym ingerowałaby w dobro chronione, jakim jest zarówno
historyczny kształt (układ) starodrzewu, jak i same poszczególne drzewa.
Ponadto projekt planu umożliwiający zabudowanie działki nr 18 w pierzei ulicy Bema (tj. w strefie ochronnej), może
niekorzystnie wpłynąć na ekspozycję widokową kamienicy, a wiec także w tym zakresie jest sprzeczny z wskazaną
wyżej decyzją.

