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. Staszica

60319

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

14KDL

Propozycja wnioskodawcy
Zmienić przeznaczenie
terenu na ciąg
pieszo-jezdny.

89/2, 112

Przedstawienie problemu:
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
Wnioskujemy o przeznaczenie terenu oznaczonego w projekcie planu jako 14KDL (obecne przeznaczenie droga

publiczna klasy lokalnej) na ciąg pieszo-jezdny z zagospodarowaniem typu "woonerf".
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
Ponadto wnioskujemy o zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej do 10% (obecnie w projekcie - 0%).
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..

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)

Teren tego typu powinien charakteryzować się:
-brakiem wydzielenia części dla samochodów i pieszych, a co za tym idzie wyrównanie przestrzeni do jednego poziomu
(brak krawężników);
-pierwszeństwem pieszych i rowerzystów nad samochodami;
-parkowaniem możliwym wyłącznie na wyznaczonych miejscach;
-dużą ilością obiektów małej architektury modelującej, jak gazony z zielenią, ławki, latarnie itp.;
Zastosowanie powyższych zabiegów pozwala na zachowanie podstawowych funkcji komunikacyjnych i
zagwarantowanie miejsc parkingowych oraz pozwala położyć szczególny nacisk na uspokojenie ruchu i wzbogacenie
przestrzeni o funkcje dodatkowe. Powstanie przestrzeń o wysokim poziomie bezpieczeństwa, walorach estetycznych, a
przede wszystkim - miejsce przyjazne mieszkańcom, gdzie przyjemnie można spędzić czas. Dla mieszkańców
podstawowa funkcja dojazdu do miejsca zamieszkania pozostanie bez zmian, natomiast zyskamy nowe miejsce
rekracyjno-wypoczynkowe.

