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)

Ludwiki 4a, 4b, 4c

60401

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

45-U/MW

Propozycja wnioskodawcy
Zmienić przeznaczenie
terenu na zieleń
urządzoną / usługi
sportu

28/2, 54, 55/2, 56/2

Przedstawienie problemu:
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
Przedmiotowy teren to teren dawnego boiska bocznego stadionu Sarmaty, mieszczącego się tu od lat 60-tych XX

wieku. Jak wskazano w informacji Zarządu Dzielnicy Wola z dn. 12.09.2017 r., cel oddania nieruchomości w
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
użytkowanie wieczyste to cel sportowy, co potwierdziły m.in. wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dn.

………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
5.11.2007 r. (Sygn. akt I SA/Wa 1182/07), a następnie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dn. 07.09.2009 (sygn.

akt I OSK 245/08). Co więcej, jak wynika z kolejnych informacji Zarządu Dzielnicy Wola, analogiczne stanowisko
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
potwierdzające cel sportowy oddania w użytkowanie wieczyste przedmiotowego terenu przyjęło Biuro Mienia Miasta

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

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)

i Skarbu Państwa m.st. Warszawy w piśmie z dn. 05.06.2018 r.
Należy również podkreślić, iż okoliczni mieszkańcy oraz działacze społeczni związani z klubem "Sarmata" wielokrotnie,
w silnych protestach dawali wyraz swojej determinacji na rzecz zachowania zarówno dawnego boiska głównego, jak i
boiska bocznego "Sarmaty" jako przestrzeni publicznej z funkcją sportowo-rekreacyjną lub parkową. Za takim
rozwiązaniem przemawia zwłaszcza gęsta zabudowa okolicy, potrzeba zachowania miejsc publicznych służących
integracji (m.in. poprzez mecze czy pikniki), zieleni, a także korytarzy napowietrzających. Jest to szczególnie ważne w
Warszawie, która boryka się z problemem smogu.
Jednocześnie należy podkreślić, że ostateczne ustalenie funkcji terenu powinno odbyć się w drodze konsultacji z
mieszkańcami, stąd też miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powinien dopuszczać zarówno funkcję
parkową, rekreacyjną, jak i sportową - w tym budowę boisk i posadowienie sprzętów sportowych czy rekreacyjnych.
Należy też zauważyć, że teren oznaczony obecnie w projekcie planu jako 45 U-MW byłby jedynym parkiem na terenie
planu lub, w połączeniu z 43-US ,jedynym terenem sportowym.

