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. Bema 81

(dotyczy uwag do projektu planu
– pole nieobowiązkowe)

6-04-04

36-U/MW
9 KDL

18, 20/3

Propozycja wnioskodawcy
Wprowadzić zapisy
gwarantujące realną
ochronę i właściwą
ekspozycję zabytku schronu bojowego
Ringstand 58c nr 4.

Przedstawienie problemu:
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
Zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 1 projektu planu wskazuje się na rysunku planu obiekt zabytkowy wpisany do rejestru

zabytków, podlegający ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi: schron bojowy Ringstand 58c nr 4 zlokalizowany w
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
liniach rozgraniczających terenu drogi 9KDL ul. Bema, wpisany do rejestru zabytków pod nr A-1389 decyzją z dnia

………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
10.08.2017 r.

W pierwszej kolejności zwracamy uwagę, iż na rysunku planu obiekt zabytkowy został oznaczony niewyraźnie (jego
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
dostrzeżenie i odnalezienie nastręcza dużych trudności) oraz niezgodnie z oznaczeniami rysunku planu.

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

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)

Obiekty zabytkowe (w rejestrze wojewódzkiego konserwatora zabytków) powinny być oznaczone graficznie za pomocą
stosownej figury geometrycznej z szachownicą w środku. Tymczasem schron bojowy Ringstand 58c nr 4 oznaczony
jest okręgiem bez szachownicy, a więc w sposób, jakim na planie oznacza się istniejące wartościowe drzewa
postulowane do zachowania i ochrony. Takie oznaczenie zabytku nie gwarantuje jego należytej ochrony w przyszłości.
W drugiej kolejności wskazujemy, że na rysunku planu przez miejsce, w którym jest zlokalizowany zabytek, została
zaprojektowany przebieg ciągu pieszego. Plan powinien zawierać ustalenia mające na celu ochronę zabytków i ich
właściwe eksponowanie, a zaprojektowanie ciągu pieszego przez środek zabytku nie służy jego właściwemu
eksponowaniu i należytej ochronie.
Następnie podkreślamy, że zawarte w par 7 ust. 1 pkt 1 sformułowanie, że zabytek "zlokalizowany jest w liniach
rozgraniczających terenu drogi 9 KDL" może budzić wątpliwość. Obecnie widoczne jest jedynie wejście (właz) do
schronu, natomiast jego część podziemna może przekraczać linię rozgraniczającą drogi 9 KDL i wchodzić na teren
jednostki planistycznej 36-U.MW i tym samym znajdować się w liniach rozgraniczających planowanej tam zabudowy. W
związku z powyższym należy rozważyć cofnięcie linii zabudowy od ulicy Bema (lub w związku z naszą uwagą
dotyczącą jednostki 36-U/MW - całkowicie z niej zrezygnować), tak aby właściwie wyeksponować zabytek oraz uniknąć
ryzyka kolizji projektowanej zabudowy z zabytkiem.
Reasumując, brak właściwej ekspozycji schronu bojowego Ringstand 58c nr 4 oraz stosownych ustaleń planistycznych
w zakresie jego ochrony, powoduje potrzebę zamieszczenia w planie konkretnych ustaleń planistycznych oraz
odpowiedniego oznaczenia graficznego w celu właściwej ochrony i ekspozycji zabytku.

