___ grudnia 2020r.20…… r.
Warszawa, dnia ……………………….……
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
(adres)
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
(telefon kontaktowy, faks, e-mail)

– nie dotyczy

:

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

U

a
Zagospodarowania Przestrzennego – .................................*
Zachód
(kancelaria)
00-683 Warszawa

Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA ODOLAN
........................................................................................................................................................................................
(nazwa planu podana w

o

)

uwagi:
:
Da

Oznaczenie w projekcie planu terenu
planistycznego wraz z jego przeznaczeniem

adres

ul. Józefa Sowińskiego,
ul. Gniewkowska

o
ewidencyjny

61403
21/20, 21/3, 21/18, 21/26,40, 21/38, 21/21, 21/22, 21/36, 21/37

(dotyczy uwag do projektu planu
–

A.23.ZP.p, A.24.UOp,
A.25.MW, A.29.MW, A.26.
MW

Propozycja wnioskodawcy

Utworzenie
Centralnego Parku
Odolan o
obszarze ok. 10 ha

ciąg dalszy numerów działek, których dotyczy uwaga: 33, 35/2, 37, 38,6, 38/5, 38/1, 39, 45/1, 47,
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..

48/1, 48/2, 50, 51/3, 51/4, 21/39,21/43, 21/47.
Odolany są dziś jednym z najszybciej zaludniającym i zmieniającym się miejscem Warszawy, w
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
którym docelowo zamieszkać ma ok. 50 tysięcy ludzi. Dziś dynamicznie zabudowywane przez
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
deweloperów są kolejne fragmenty Odolan, co już obecnie przekłada się na bardzo małą ilość
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
dostępnych terenów zielonych i rekreacyjnych. (ciąg dalszy na następnej stronie)
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..

………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
– na odwrocie
1) ……………………………………………………………
2) ……………………………………………………………

……………………………………………………………
uw )

3) ……………………………………………………………

Pouczenie: zgodnie z art. 17 i 18 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania
w terminie wyznaczonym w
Prezydenta m.st. Warszawy o
w
w internecie pod adresem
*
Praga-

arszawy, tel. 22 44 324 00, 22 44 324 01
-miejscowe.

u Zagospodarowania Przestrzennego
, Bielany – WZP– WZP-Praga

Druk: AM-03-04 (III 2017)

ego
– WZP– WZP-

– WZP– WZP-

.

;

Odolany zamieszkane są głównie przez młodych ludzi, którzy posiadają lub będą posiadać dzieci. MPZP
powinien przede wszystkim służyć i uwzględniać interesy mieszkańców Odolan. Obecna propozycja
przewiduje bardzo mało terenów zielonych, a ponadto:
- znacząca część planowanych terenów zielonych (D17.ZF, D.13.ZPp/U) jest oddzielona od osiedli
mieszkaniowych terenami zamkniętymi oraz infrastrukturą kolejową, w tym dwutorową, zelektryfikowaną,
pierwszorzędną linią znaczenia państwowego nr 20,
- większość terenów zielonych będzie bardzo trudno dostępna dla mieszkańców Odolan (teren D17.ZF, D.
13.ZPp/U, C10.ZPp), gdyż znajdując się w skrajnych częściach Odolan jest znacząco oddalona od osiedli
mieszkaniowych,
- znaczna część obszarów przeznaczonych pod zieleń (C10.ZPp, A.23.ZPp) znajduje się pod trzema
liniami energetycznymi wysokiego napięcia 220 kV i 110 kV,
- część obszarów przeznaczonych pod zieleń, jak np. teren A.17.ZP.p, podlega już obecnie
zagospodarowaniu pod budownictwo mieszkaniowe,
- teren B.22.ZPp jest w większości zagospodarowany i jako teren prywatny - niedostępny z zewnętrz,
Po odjęciu ww. terenów, które nie nadają się na tereny parkowe, okazuje się, że na terenie objętym
planem (ok. 330 ha) przeznaczony do zamieszkania przez ok. 50 tyś ludzi zaplanowano dwa niewielkie
skwerki (A31.ZP.p, B.13.ZP.p) o obszarze 0,50 - 1,00 ha każdy. Jest to ok. 0,5% planowanego terenu i 0,
3 m2 na jednego mieszkańca. Tymczasem zgodnie ze standardami urbanistycznymi miasto powinno
zapewnić 10 m2 terenów zielonych na jednego mieszkańca.
Najbliższy dla mieszkańców zachodnich i centralnych Odolan Park Powstańców Warszawy, z którego
mieszkańcy Odolan licznie korzystali, zostaje obecnie przekształcany przez władze Warszawy w
"cmentarz - mauzoleum". W tej sytuacji stworzenie parku w centralnej części Odolan staje się tym bardziej
konieczne
Należy przypomnieć, że już 23 listopada 2015r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne z
mieszkańcami Odolan, którzy w całości opowiedzieli się za wyznaczeniem w MPZP Obszaru Odolan
terenu zielonego, przeznaczonego na stworzenie Centralnego Parku Odolan.
W związku z powyższym wnoszę o przeznaczenie w MPZP dla Odolan terenów oznaczonych obecnie
jako A.23.ZP.p, A.24.UOp, A.25.MW, A.29.MW pod stworzenie Centralnego Parku Odolan. Na ww.
terenie obszar A.23.ZP.p jest już przeznaczony pod skwer. Postuluję jego powiększenie w kierunku
wschodnim, tak żeby łączny obszar parku wyniósł ok. 10 ha.
Teren ten stanowiłby centralne miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Odolan. Jego położenie
umożliwiałoby wygodny i bezpieczny dostęp dla większości mieszkańców, bez konieczności
przechodzenia przez duże ciągi komunikacyjne takie jak Ul. Wolska, Połczyńska bądź Al. Prymasa
Tysiąclecia.
Mieszkańcy Odolan potrzebuję terenów zielonych dla codziennego funkcjonowania, w szczególności
biorąc pod uwagę przekroczenia norm środowiskowych, w zakresie zapylenia i hałasu, które tu występują.
W związku z faktem, że obecnie teren A.24.UOp jest przeznaczony pod tereny oświatowe wnoszę o
przeniesienie tej funkcji na teren A.26.MW. Z uwagi na fakt, że obecnie budowana jest szkoła przy ul.
Karlińskiego (a zatem stosunkowo niedaleko do terenu A.24.UOp) teren przeznaczony pod drugą
placówkę oświatową powinien zostać przeniesiony w kierunku wschodnim.

