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. Józefa Sowińskiego,

61403

Oznaczenie w projekcie planu terenu
planistycznego wraz z jego przeznaczeniem

Propozycja wnioskodawcy

(dotyczy uwag do projektu planu
–

Przeznaczenie terenów
stanowiących własność m
st. Warszawy pomiędzy ul.
Sowińskiego i
Boguszewską na cele
publiczne.

A.12.MW

32/2; 34/4; 35/2; 37/3; 36; 33; 29; 30; 31

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 publicznych. Brakuje terenów pod szkoły, ośrodki
zdrowia, tereny zielone, obiekty kultury. W związku z powyższym koniecznej jest racjonalne gospodarowanie działkami
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
stanowiącymi własność miasta st. Warszawy. Taki niewielki teren stanowiący własność Miasta o łącznym obszarze ok. 4.
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
500 m2 znajduje się pomiędzy ulicami Sowińskiego i Boguszewską w postaci działek o numerach 32/2; 34/4; 35/2; 37/3;
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
36; 33; 29; 30; 31. (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-

.

;

Należy podkreślić, że są to tereny położone w samym centrum Odolan i przez to
dostępne z każdej części tego osiedla. Sąsiednie skrzyżowanie ul. Sowińskiego i Jana
Kazimierza obecnie jest centrum Odolan, a docelowo takie centrum zjedzie się ok. 200 m
na południe. Każdorazowo bezpośrednio przy terenie A.12.MW. W związku z tym teren A.
12.MW i położone tam działki miejskie nadają się idealnie na tereny usług publicznych.
Niestety działki te w planie MPZP zostały przeznaczone na budownictwo mieszkaniowe
wielorodzinne. Z perspektywy opisanych powyżej problemów Odolan jest to
marnotrawienie terenów stanowiących własność Miasta. Pozyskanie innych terenów na
cele publiczne, nawet po przeznaczeniu ich w MPZP na takie cele, nie będzie łatwe, gdyż
znaczna część Odolan to tereny zamknięte, pozostające w użytkowaniu wieczystym PKP,
na których często znajduje się infrastruktura kolejowa. Ponadto znaczna część Odolan
została już zabudowana na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Przeznaczanie
takich terenów, zabudowanych już budownictwem wielorodzinnym na usługi publiczne
(np. część terenu A.17.ZP.p) jest fikcją, gdyż tereny te nigdy nie będą wykorzystywane
zgodnie z planem. Z tego względu zasadniczo tereny stanowiące własność Miasta,
znajdujące się w obszarze MPZP dla Odolan powinny zostać przeznaczone na cele
publiczne. Mając powyższe na uwadze wnosimy o przeznaczenie większej części terenu
A.12.MW, w szczególności działek o numerach 32/2; 34/4; 35/2; 37/3; 36; 33; 29; 30; 31
na usługi publiczne.

