31 grudnia 2020r. 20…… r.
Warszawa, dnia ……………………….……
……………………………………………………………………………………..
Stowarzyszenie Mieszkańców Odolan
……………………………………………………………………………………..
(adres)
ul. Jana Kazimierza 57/21 01-267 Warszawa
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
(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
adres
o
ewidencyjny

ul. Grodziska

61403
23; 21/3

Oznaczenie w projekcie planu terenu
planistycznego wraz z jego przeznaczeniem

Propozycja wnioskodawcy

(dotyczy uwag do projektu planu
–

Zmiana lokalizacji
terenu usług
sakralnych.

B.27.UKr; B.28.Up

Zgodnie z projektem MPZP największa i najbardziej wartościowa działka stanowiąca własność Miasta st. Warszawy na
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
Odolanach została przeznaczona pod obiekt kultu sakralnego. Jest to działka 23, która wraz z sąsiadującymi działkami

………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
miejskimi tworzy największy teren miejski na Odolanach o łącznym obszarze ok. 1,5 ha zlokalizowany w centrum Odol

an. Równocześnie na Odolanach brakuje terenów pod usługi publiczne takie jak szkoły, ośrodki zdrowia, zieleń publicz
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
ną, obiekty kultury. W tym zestawieniu obiekty sakralne są potrzebne ale w dalszej kolejności. W tej sytuacji plan powin
ien zaspokajać najważniejsze i najpilniejsze potrzeby społeczności lokalnej, a mniej pilne pozostawiać do realizacji w d
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
alszej kolejności. (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-

.

;

Działka 23 z uwagi na jej własność należącą do Miasta st. Warszawy może być szybko wy
korzystana na inne cele. Obiekt (obiekty) sakralne mogą powstać później, stąd mogą zost
ać zlokalizowane na terenie, który będzie dostępny pod cele publiczne w późniejszym cza
sie. W związku z powyższym proponujemy zmienić lokalizację terenu usług sakralnych z d
ziałki 23 na część działki 21/3 zlokalizowaną w południowo zachodniej czsci obecnego ter
enu B.28.Up. Teren ten także będzie można przeznaczyć na cele sakralne, a przesunięcie
spowoduje natychmiastową dostępność działki 23 pod cele publiczne.
Przede wszystkim jednak taka lokalizacja będzie lepiej korespondować z lokalizacją jedyn
ego na Odolanach placu publicznego (teren B.29.KP.p). Przy placu publicznym powstałyb
y konsekwentnie obiekty publiczne, a obiekty sakralne, znalazłyby się kilkadziesiąt metrów
dalej. Byłoby to zgodne z konstytucyjną zasadą bezstronności władz publicznych w spraw
ach przekonań religijnych (art. 25 ust. 2 Konstytucji RP). Obecna lokalizacja obiektu sakral
nego bezpośrednio przy jedynym placu publicznym na Odolanach może taką zasadę pod
ważać. Dlatego uważamy, że realizując konstytucyjne zasady wyrażone w art. 25 Konstyt
ucji RP władze samorządowe nie powinny w taki sposób lokalizować i eksponować obiekt
ów sakralnych kosztem innych pierwszoplanowych usług publicznych.

