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Warszawa, 28 marca 2018r. 
 
 

Szanowna Pani 
Hanna Gronkiewicz-Waltz  
PREZYDENT 
Miasta Stołecznego Warszawy  
pl. Bankowy 3/5,  
00-950 Warszawa 
e-mail: sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl 

 
Wnioskodawca:  Stowarzyszenie Mieszkańców Odolan  

ul. Jana Kazimierza 57/21 
01-267 Warszawa  
e-mail: stowarzyszenie@odolany.org 

 
 

WNIOSEK 
o udostępnienie informacji publicznej 

 

Na podstawie art. 2 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 

6 ust. 1 pkt 4 lit. a w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 w zw. z art. 10 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 w z 

art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracamy się 

z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wskazanym poniżej oraz o 

doręczenie poniżej wskazanych dokumentów: 

1. Prosimy o dostarczenie kopi protokołu posiedzenia zespołu koordynującego z dnia 16 

stycznia 2018r., w trakcie którego wskazano, że nieruchomość miejska - położona na 

Odolanach przy ul. Grodziskiej/ul. Sowińskiego - ma zostać przeznaczona w planie 

zagospodarowania przestrzennego na cele kultu religijnego. 

2. Jaka część działki i o jakiej powierzchni przy ul. Grodziskiej/ul. Sowińskiego ma zostać 

przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego na cele kultu religijnego? 

3. Jakie były przyczyny przeznaczenia nieruchomości miejskiej przy ul. Grodziskiej/ul. 

Swoińskiego na cele kultu religijnego, skoro uprzednio została wydana decyzja o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego na tej działce o wybudowaniu szkoły podstawowej, a w ostatnio 

wyłożonym projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Odolan 

działka nie jest przeznaczona pod cele kultu religijnego?  

4. Czy ustalenie przeznaczenia działki miejskiej przy ul. Grodziskiej na cele kultu religijnego 

miało związek z podjęciem przez Radę Miasta st. Warszawy uchwały nr LX/1587/2018 z 

dnia 11 stycznia 2018r. o uchyleniu § 2 uchwały nr LVI/1607/2013 Rady Miasta 

Stołecznego Warszawy z dnia 23 maja 2013r., czego konsekwencją było uchylenie 

udzielonej Archidiecezji Warszawskiej 99% bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania 

w użytkowanie wieczyste części nieruchomości położonej przy ul. Karlińskiego? Prosimy o 

udostępnienie uzasadnienia projektu uchwały. 
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5. Czy Radni Rady Miasta głosujący w sprawie uchwały nr LX/1587/2018 z dnia 11 stycznia 

2018r. zostali poinformowani o planowanym przeznaczeniu działki przy ul. Grodziskiej 

na cele kultu religijnego? Prosimy o udostępnienie podsumowania głosowania z 

uwzględnieniem, jak głosowali poszczególni Radni. 

6. Z czyjej inicjatywy działka przy ul. Grodziskiej/Sowińskiego została przeznaczona na cele 

kultu religijnego?  

7. Czy przeznaczenie działki przy ul. Grodziskiej/Sowińskiego zostało poprzedzone 

jakimkolwiek dialogiem ze społecznością lokalną? 

8. Czy przeznaczenie działki przy ul. Grodziskiej/Sowińskiego na cele kultu religijnego zostało 

poprzedzone jakimikolwiek analizami, w tym dotyczącymi wartości działki, jej znaczenia 

dla infrastruktury publicznej na Odolanach z uwagi na wielkość i centralne usytuowanie, 

brak porównywalnej działki na Odolanach w zasobach miejskich? Prosimy o udostępnienie 

przedmiotowych analiz. 

9. Czy przeprowadzono analizę porównawczą działek przy ul. Grodziskiej/Sowińskiego 

w stosunku do działki przy ul Karlińskiego, w szczególności w zakresie ich wartości? 

Prosimy o udostępnienie przedmiotowej analizy. 

10. Czy Miasto Stołeczne Warszawa planuje zakup innej działki przeznaczonej pod cele 

publiczne w miejsce działki przy ul. Grodziskiej/Sowińskiego? W jaki sposób Miasto 

Stołeczne Warszawa zamierza rozwijać infrastrukturę publiczną na Odolanach wobec 

wyzbycia się możliwości zagospodarowania na ten cel ostatniej dużej działki miejskiej? 

 

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na niniejszy wniosek w formie elektronicznej na adres e-mail: 

stowarzyszenie@odolany.org. 

 

Zarząd  

Stowarzyszenia Mieszkańców Odolan 
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