Osoba składająca uwagę: (proszę wybrać jedno z pól)

□ osoba fizyczna □ osoba prawna □ jednostka organizacyjna nieposiadająca

Warszawa, dnia ……………………….…… 20…… r.

✔

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)

przedłużenie ul. Młynarskiej zajezdnia tramwajowa

60402

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

61-KM(U)

Propozycja wnioskodawcy
Utworzyć powiązanie
pieszo-rowerowe,
łączące ul. Wolską i
Siedmiogrodzką

6, 7, 17

Przedstawienie problemu:
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
Powiązanie pieszo-rowerowe łączące ul. Wolską i Siedmiogrodzką na przedłużeniu ul. Młynarskiej byłoby znacznym

ułatwieniem dla mieszkańców (nie będzie konieczne okrążanie terenu). Będzie to również istotny element
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
miastotwórczy. Warto zwrócić uwagę, że ulica Siedmiogrodzka szybko zmienia swój charakter. Do niedawna była to

………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
mało uczęszczana ulica z pustostanami i opuszczonymi budynkami pofabrycznymi. Obecnie ulica ta przekształca się w

prawdziwą ulice miejską - z nowymi budynkami i lokalami usługowymi w parterze. Stąd zasadne jest połączenie
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
pieszo-rowerowe z ulicą Wolską - jedną z głównych arterii Woli, tak aby zarówno mieszkańcy ulicy Siedmiogrodzkiej,
jak i pozostali mieszkańcy mogli swobodnie przemieszczać się pomiędzy tymi ulicami.

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

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)

