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)

rejon ul. Św. Wojciecha i Syreny

60318

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

8-MW(U)

Propozycja wnioskodawcy
Objąć właściwą ochroną
drzewa do zachowania i
objąć ochroną
dodatkowe drzewa

87/2, 88, 93/1, 96, 97

Przedstawienie problemu:
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terenie

oznaczonym 8-MW(U) zaznaczono drzewa, które powinny być zachowane. Postulujemy:
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
1) oznaczyć jako drzewa do zachowania wszystkie 3 rosnące obok siebie drzewa (okazałe kasztanowce) przy ul. Św.

………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
Wojciecha, na wysokości pomiędzy budynkami pod adresem: ul. Syreny 13a i 13b;

2) oznaczyć jako drzewo do zachowania drzewo rosnące pomiędzy budynkami przy ul. Syreny 9 i 13
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
3) oznaczyć wszystkie wskazane na rysunku projektu planu oraz w pkt. 1 i 2 drzew jako "drzewa do zachowania i
wkomponowania w projektowane zagospodarowanie" - nie zaś jako wartościowe drzewa postulowane do zachowania i

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

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)

ochrony";
4) oznaczyć miejsca, w których rosną wskazane na rysunku projektu planu oraz w pkt. 1 i 2 drzewa wraz z pasem
ochronnym min. 15 m. jako tereny zieleni;
5) w miejscach, w których rosną drzewa wskazane na rysunku projektu planu (zarówno wskazane jako "drzewa do
zachowania i wkomponowania w projektowane zagospodarowanie", jak i jako "wartościowe drzewa postulowane do
zachowania i ochrony") i w pkt 1 i 2, wraz z promieniem ochronnym min. 15 m., wprowadzić zakaz sytuowana nowych
budynków i pawilonów. Postulujemy zatem wyznaczenie nowych nieprzekraczalnych linii zabudowy w projekcie planu tak, by nie obejmowały terenów z drzewami do zachowania wraz z promieniem ochronnym min. 15 m.;
6) wprowadzić obowiązek wykonania nasadzenia zastępczego w wypadku obumarcia ww. drzew / konieczności ich
usunięcia;
Należy zwrócić uwagę, że przy ul. Św. Wojciecha oraz Syreny rosną wysokie drzewa, o bardzo dużej wartości
przyrodniczej - tym bardziej cenne w coraz bardziej dogęszczanej części miasta borykającego się z problemem smogu.
Drzewa są również bardzo doceniane mieszkańców, a w zasadzie każdy uszczerbek w tej materii budzi opory
społeczne, stąd też zwłaszcza te dojrzałe, duże okazy powinny być objęte szczególną ochroną, a w wypadku ich utraty
w ich miejsce powinny pojawiać się kolejne.

