STOWARZYSZENIE MIESZKANCÓW ODOLAN

Warszawa, 25 maja 2020 r.
Szanowny Pan
Rafał Trzaskowski
Prezydent m.st. Warszawy
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
e-mail: sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl

Dot.: AM-KD.152.1.2020.AGL (4AGL)

Szanowany Panie Prezydencie,

W odpowiedzi na otrzymane od Pana pismo z dnia 31 stycznia 2020 r., zwracamy się
ponownie z prośbą o oficjalne zablokowanie procesu przekazania jedynej dużej miejskiej
działki na Odolanach do majątku kościelnego i udzielenie w tym zakresie odpowiedzi do
przesłanej do Pana petycji z dnia 23 grudnia 2019 r..
Działki przy ul. Grodziskiej (w tym działka nr 23) tworzą ostatni na Odolanach kompleks
działek miejskich mogących stanowić sensowną przestrzeń pod usługi publiczne na
Odolanach.
Nie ma żadnej innej miejskiej lokalizacji na Odolanach, na której mogłyby powstać takie
inwestycje jak niezbędna druga szkoła podstawowa (potrzebne są 3), drugie przedszkole,
nie mówiąc już o publicznym żłobku, przychodni, domu kultury, czy parku.
Tytułem wyjaśnienia, jak Pan Prezydent słusznie zauważył – nasze pismo z 23 grudnia
2019 r. i załączona do niego petycja, dotyczą zagospodarowania działek przy ul. Grodziskiej,
w której to sprawie już wcześniej petycja składana była do Pana poprzedniczki – Pani Hanny
Gronkiewicz-Walz (Petycja z 8 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia działek miejskich
przy ulicy Grodziskiej na Odolanach).
Musiało jednak umknąć Pana uwadze, a na brak nowych faktów powołał się Pan
pozostawiając naszą drugą petycję bez rozpatrzenia, że od czasu pierwszej petycji dla
działek dedykowanych obecnie Archidiecezji Warszawskiej:
-

dnia 14 czerwca 2018 r. podjęta została uchwała Rady Miasta wyrażająca zgodę na
udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty oraz opłat rocznych z tytułu oddania w
użytkowanie wieczyste nieruchomości, oraz
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-

dnia 29 października 2019 r. wydana została decyzja o warunkach zabudowy
(budowa kościoła).

Powyższe działania władz Miasta st. Warszawy istotnie zmieniły status omawianych działek,
co zostało w naszej drugiej petycji podkreślone.
Dodatkowo, w odpowiedzi na interpelację nr 1544 z dnia 16 stycznia 2020 r. Prezydent
Renata Kaznowska wskazała, że budowa kościoła na działce nr 23 wyklucza budowę szkoły
na pozostałym terenie.
Panie Prezydencie, w ostatnich wyborach samorządowych większość z liczącej obecnie ok.
30 tysięcy osób społeczności mieszańców Odolan zaufała Panu i zagłosowała za Panem.
Przypominamy Panu, że również w najbliższych wyborach głosować będą na Pana
mieszkańcy Warszawy.
Wierzymy, że zaspokojenie potrzeb publicznych (dostąp do edukacji, placówek opieki
żłobkowej, ochrony zdrowia), a nie religijnych, będzie priorytetem Pana lokalnej i krajowej
polityki.

Z poważaniem,

Agnieszka Seredyńska
Tomasz Jantczak

Zarząd
Stowarzyszenia Mieszkańców Odolan
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