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Wnioski do Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy  

W związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do sporządzania Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, na podstawie Ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1073 z późn.zm.), zgłaszamy niżej wymienione wnioski. 

 

I. Wnioski ogólne, odnoszące się do całego obszaru m.st. Warszawy. 
 

Wnioskujemy o: 

1. Podniesienie rangi centrów lokalnych w planowaniu przestrzennym na poziomie 

dzielnic i osiedli z uwzględnieniem prawa do samodzielnego kształtowania i rozwoju 

tych centrów przez władze lokalne - zaleca się promowanie rozwoju funkcji 

kulturalnych, usługowych, biznesowych i handlowych na terenie centrów lokalnych 

(funkcje komunikacyjne powinny być im podporządkowane i mieć znaczenie 

drugoplanowe, pierwszeństwo tych miejsc np. w remontach chodników, 



 

 

 

uatrakcyjnianiu otoczenia poprzez np. estetyczną małą architekturę miejską, 

skwery, atrakcje dla spacerowiczów). 

2. Wprowadzenie w obszarach z przewagą zabudowy jednorodzinnej minimalnych 

limitów powierzchni działek (także po wtórnym podziale) również w MPZP już 

obowiązujących; 

3. Określanie minimalnych wskaźników powierzchni biologicznie czynnej wyłącznie na 

„gruncie rodzimym” bez możliwości jej bilansowania „zielonymi” dachami i tarasami; 

4. Zapewnienie właściwego nadzoru nad realizacją ustaleń Studium (a w konsekwencji 

zapisami Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego) poprzez 

zagwarantowanie mechanizmów bardziej wnikliwej weryfikacji dokumentacji 

budowlanej składanej wraz z wnioskami o pozwolenia na budowę i jej zgodności z 

przepisami (z naciskiem na egzekwowanie precyzyjnych rysunków PZT, z możliwym 

do weryfikacji bilansem powierzchni) oraz udrożnienie działalności PINB – jedynej i 

dalece nieefektywnej instytucji nadzoru budowlanego w Warszawie; 

5. Wprowadzenie kategorycznych zakazów wycinania „starodrzewu” oraz „skupisk 

wartościowej zieleni” z jednoczesnym doprecyzowaniem tych pojęć w 

obowiązujących i procedowanych MPZP; bezwzględne egzekwowanie przez urzędy 

dzielnicowe nasadzeń zastępczych oraz opłat za dokonywaną wycinkę; 

6. Zablokowanie powstawania „zabudowy łanowej” zwłaszcza w obszarach 

nieuzbrojonych (np. 60 domów w zabudowie bliźniaczej + 60 szamb) poprzez 

wprowadzenie większych limitów intensywności zabudowy/powierzchni 

zabudowy/szerokości elewacji frontowych/powierzchni biologicznie czynnych; 

7. Usprawnienie procesów uchwalania MPZP poprzez skuteczniejsze negocjowanie 

roszczeń właścicielskich (odszkodowania za utratę wartości) wraz z zapewnieniem 

finansowania; 

8. Powrót do standardów zagospodarowania dla inwestycji celu publicznego z zakresu 

infrastruktury społecznej, które odnoszą się w szczególności do obszarów 

planowanego rozwoju budownictwa mieszkaniowego, ujętych w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy z 

2006 roku, tzn. np. „na terenie objętym planem należy zapewnić dla: przedszkoli 

teren o wielkości 0,92 m2 na 1 mieszkańca , (…) szkół podstawowych – 2,0 m2/mk, 



 

 

 

żłobków  - 0,14 m2/mk” itp. W przyjętym przez Radę m. st. Warszawy załączniku nr 

4 „Wytyczne dla studium” do  „Strategii 2030 r.” wynika , że wszystkie w/w 

standardy zostały znacząco obniżone. Przykładowo dla: przedszkoli o 18,5%, szkół 

podstawowych o 12,5%, żłobków o 28,5%  itp... 

9. Wprowadzenie zmiany w definicji terenów PU – produkcyjno-uslugowych (Rozdzial 

XII, pkt. A2), a w szczególności wykreślenie dopuszczenia funkcji mieszkaniowej na 

tych terenach (obecne studium dopuszcza lokalizację funkcji mieszkaniowej w 

20%). Celem jest osiągnięcie jednoznacznego podziału miasta i zwiększenie 

komfortu życia mieszkańcow. 

 

 

II. Wnioski odnoszące się do całego obszaru m.st. Warszawy w zakresie 

ochrony środowiska i jego zasobów 
(w obecnym Studium: Rozdział XV, Pkt.5 Zasady ochrony przed zagrożeniami, str. 136) 

 

Do celów polityki zagospodarowania przestrzennego miasta w zakresie ochrony środowiska 

i jego zasobów obok wymienionych wnioskujemy o dodanie: 

1. Ochronę przed negatywnym oddziaływaniem sztucznego światła na mieszkańców i 

środowisko przyrodnicze (realizowana przez jedną z zasad ochrony przed 

zagrożeniami) 

2. Do zagrożeń środowiska przyrodniczego na obszarze miasta dodać zagrożenie 

negatywnego oddziaływania sztucznego światła (Rozdział XV, Pkt.5.1) 

3. Do generalnych zasad ochrony przed zagrożeniami (Rozdział XV, Pkt.5.2) dodać 

ochronę przed negatywnym oddziaływaniem sztucznego światła -  wprowadzenie 

nakazu wyłączania od godz. 23.00 zbędnego oświetlenia budynków, reklam, 

szyldów w strefie przedmieść i od 24.00 w strefie miejskiej (z wyłączeniem 

oznaczenia obiektów, które pracują w godzinach nocnych). W uzasadnieniu do 

Studium wprowadzenie pojęcia „zaśmiecania przestrzeni światłem”, dla ochrony 

przed którym należy wypracować przepisy o obowiązywaniu „ciszy świetlnej”. 

Niezbędne są także uregulowania dotyczące kierunkowości stosowanych źródeł 

światła (stosowanie przesłon, aby minimalizować wpływ na tereny sąsiednie) 



 

 

 

4. Do zagrożeń środowiska przyrodniczego na obszarze miasta dodać zagrożenie 

hałasem mającym źródło w gęstości zabudowy i zaludnieniem, powodowanym przez 

działalność mieszkańców (Rozdział XV, Pkt.5.1) 

5. Do generalnych zasad ochrony przed zagrożeniami (Rozdział XV, Pkt.5.2) dodać 

ochronę przed dodać zagrożenie hałasem powodowanym przez działalność 

mieszkańców (prace ogrodowe, remontowe, głośna muzyka, fajerwerki)  i 

wprowadzenie, w celu zmniejszenia uciążliwości bezwzględnego zakazu 

prowadzenia wszelkiego działania powodującego hałas całodobowo w niedzielę i 

święta. 

6. Wprowadzenie zasadniczych zmian w rozdziale XIII pkt. 6 dotyczącego zasad 

rozmieszczania reklam i informacji wizualnej. Wnioskujemy by celem była ochrona 

przed zaśmiecaniem przestrzeni publicznej reklamami w myśl idei "piękne miasto 

bez reklam"  i wprowadzenie zakazów rozmieszczania reklam bez względu na 

własność miejsca - zakaz powinien dotyczyć również działek prywatnych. 

Wprowadzenie zasad zapewniających nieinwazyjną identyfikację wizualną 

miasta/osiedla/ulicy, a więc dopuścić rozmieszczenie informacji wizualnej tylko na 

elementach MSI oraz szyldów na budynkach tj. informacji o podmiocie 

funkcjonującym w na terenie nieruchomości w strefie parteru. Dopuszczenie 

rozwiązań z pkt.2.  

- wprowadzenie zakazu rozmieszczania reklam w obszarach ochrony dziedzictwa 

 kulturowego pkt.3 

- wprowadzenie zakazu rozmieszczania reklam wśród elementów zieleni pkt.4 

- wprowadzenie zakazu rozmieszczania reklam na terenach pkt.5 z dopuszczeniem 

 instalowania na rusztowaniach w czasie prac budowlanych 

- dopuszczenie stosowania reklam na terenach produkcyjno-usługowych i usług  handlu 

wielkopowierzchniowego z ograniczeniami zdefiniowanymi w pkt.1 

Proponujemy, inaczej niż w Rozdz. XIII Pkt. 6 obecnego Studium: 

• zakaz umieszczania reklam w pasie drogowym, jak również w przestrzeni 

widocznej z pasa drogowego, 

• zakaz umieszczania reklam na ogrodzeniach, 



 

 

 

• wprowadzenie zasady jednego (lub powtarzalnego/ujednoliconego) szyldu na 

obiektach usługowych, zakaz szyldów w formie banerów, 

• dopuszczenie wielkogabarytowych reklam tylko na obszarach przemysłowych i 

w centrach handlowych, 

• zakaz umieszczania reklam na budynkach, 

• zakaz umieszczania reklam na terenach zielonych, 

• informacja wizualna ujednolicona umieszczana tylko przez jednostki m.st. 

Warszawy (drogowskazy do hoteli, sklepów, szpitali, obiektów użyteczności 

publicznej itp., w przypadku obiektów komercyjnych: za niewielką opłatą), 

• podkreślenie podziału na strefy mieszkalne (bez reklam) i przemysłowe (z 

dopuszczeniem reklam), dot. obecne Studium - str. 253 pkt 3.2, 

• wprowadzenie wzoru słupa ogłoszeniowego (poza wspólnym dla całego miasta) 

charakterystycznego dla Wawra (naturalne materiały, neutralne kolory, 

promowane rozwiązania nawiązujące do stylu „świdermajer”) 

7. Ochronę przed zaśmiecaniem przestrzeni publicznej odpadami (Rozdz. XVII obecnego 

Studium Rozwoju infrastruktury technicznej, Pkt 7 Gospodarka odpadami) – proponujemy 

wprowadzenie systemu zastawu na butelki plastikowe i szklane oraz puszki aluminiowe – 

cel: ochrona przyrody, lepsza segregacja surowców wtórnych i podział odpadów "u 

źródła". 

 

 

III. Wnioski ogólne odnoszące się do Dzielnicy Wawer 
 

1. Wnioskujemy o zachowanie wszystkich terenów zielonych wyznaczonych w 

aktualnie obowiązującym Studium na terenie dzielnicy Wawer oraz w miarę 

możliwości wyznaczenie nowych terenów zielonych. 

2. Zwracamy uwagę na konieczność uporządkowania pasa kolei otwockiej, 

proponujemy narzucenie właścicielowi (PKP) norm zagospodarowania terenów 

przytorowych (funkcja użytkowania, ogrodzenia, uregulowania w zakresie reklam na 

płotach i wielkopowierzchniowych, zabudowy, zieleni, zjazdów) tak, aby współgrały 



 

 

 

z najbliższym otoczeniem (Dot. Rozdz. XVI obecnego Studium - Rozwój systemu 

transportowego Pkt. 2 Transport zbiorowy/ System kolejowy str.  151). 

3. Zwracamy uwagę na konieczność zmniejszenia uciążliwości związanych z hałasem - 

w przypadku konieczności zapewnienia zastosowania rozwiązań zmniejszających 

zagrożenie hałasem wzdłuż tzw. „linii otwockiej”, w pierwszej kolejności zaleca się 

stosowanie rozwiązań alternatywnych do ekranów akustycznych, w szczególności 

żywopłotów o odpowiedniej wysokości i gęstości; w przypadku konieczności 

zastosowania ekranów muszą one bezwzględnie zostać obsadzone szybko 

rosnącymi roślinami pnącymi z przewagą roślin zimozielonych. 

4. Wnioskujemy o wyznaczenie miejsc na imprezy masowe w Dzielnicy; niezbędne jest 

wyznaczenie miejsc przeznaczonych do organizowania imprez o charakterze 

hałaśliwym (np. koncertów) i przyjęcie zasady, że nigdzie indziej takie 

przedsięwzięcia nie będą dopuszczane (proponujemy np.: okolice hotelu Hilton, 

parking przy Urzędzie Dzielnicy Wawer w Międzylesiu, stadion w Międzylesiu). 

5. Wnioskujemy o wykorzystanie w miarę możliwości części terenów przytorowych na 

budowę parkingów do obsługi użytkowników kolejki (Dot. Rozdz. XVI obecnego 

Studium - Rozwój systemu transportowego). 

6. Wnioskujemy o zaprowadzenie polityki parkingowej dla dzielnicy mając na uwadze 

jej rolę zaplecza parkingowego dla śródmieścia Warszawy – wprowadzenie stref 

płatnego parkowania wszędzie tam, gdzie powinny obowiązywać limity czasowe; 

stopniowanie (np. kolorystyczne) dostępności miejsc parkingowych w zależności od 

miejsca, pory dnia, dnia tygodnia, miejsca zameldowania - karta parkowania; (Dot. 

Rozdz. XVI obecnego Studium - Rozwój systemu transportowego Pkt.3). 

7. Wnioskujemy o wprowadzenie zakazu grodzenia osiedli – starych i nowych. 

8. Wnioskujemy o realizację inwestycji określanej jako „południowy ring kolei 

warszawskiej”, tj. linii kolejowej łączącej dzielnice Ursynów i Mokotów z Pragą 

Południe i Wawrem.  

9. Proponujemy promowanie podejścia do Wawra jako parku kulturowego ze 

szczególnym uwzględnieniem stylu tzw. „świdermajer” poprzez promocję wizualną 

obszarów/skupisk dóbr kultury materialnej – zapewnienie ich rewitalizacji, 

dostępności, identyfikacji wizualnej. 



 

 

 

10. Wnioskujemy o ustanowienie bezwzględnego zakazu wjazdu samochodami do 

wawerskich lasów a także wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia ze strefami 

wymagającymi ochrony np. jeziorka, łąki nadwiślańskie, zakole wawerskie itp. (por. 

Rozdz. XV obecnego Studium - Ochrona środowiska i jego zasobów Pkt.2.2). 

11. Kierunki zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do komunikacji zbiorowej 

powinny przewidywać na terenie dzielnicy Wawer zdecydowane zwiększenie oferty 

takiej komunikacji, a w szczególności dodatkową komunikację szynową, m.in. w 

postaci linii tramwajowej w pasie drogowym planowanej trasy Nowo-Bora 

Komorowskiego (tzw. tramwaj na Zerzeń) oraz planowanej trasy Mostu na Zaporze. 

12. Kategoria planowanej Trasy Olszynki Grochowskiej na obszarze dzielnicy Wawer 

powinna być zmniejszona w taki sposób, że na odcinku od Trasy Siekierkowskiej do 

ul. Lucerny powinna być ona planowana jako droga zbiorcza, a na odcinku od ul. 

Lucerny do planowanej ulicy Nowo-Przewodowej jako droga lokalna, przy 

jednoczesnym zachowaniu aktualnie przewidzianej kategorii dla planowanej trasy 

Nowo-Bora Komorowskiego.  

13. Wnioskujemy o wyznaczenie przejrzystych warunków powstawania nowej zabudowy 

w granicach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, tak aby w stopniu możliwie 

umiarkowanym ingerowała w tkankę przyrodniczą. Uzasadniają to:  

a) wyrażone w ustawie cele istnienia parku krajobrazowego: zachowanie i 

popularyzacja wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz 

walory krajobrazowych  w warunkach zrównoważonego rozwoju (Ustawa z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, art. 16 p. 1); 

b) wyrażone w rozporządzeniu wojewody cele szczególne ochrony MPK, 

wskazujące m.in. na ochronę wartości przyrodniczych i krajobrazowych, w 

tym znaczenie kompleksów leśnych, krajobrazu leśno-łąkowo-polnego, 

krajobrazu otwartego (rozporządzenie nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 

4 kwietnia 2005 r. w sprawie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. 

Czesława Łaszka, par. 2); 

c) wyrażona w kierunkach studium idea nierozlewania się miasta oraz idea 

ochrony tzw. zielonej infrastruktury; 



 

 

 

d) korzystne dla mieszkańców dzielnicy i miasta walory przyrodnicze oraz 

rekreacyjne MPK i jego sąsiedztwa; 

e) fakt rozwijania się zabudowy w granicach MPK; 

f) przebieg POW w granicach MPK, która w sposób niezaprzeczalny będzie 

ingerować w tkankę przyrodniczą MPK 

 

IV. Wnioski odnoszące się do osiedli i obszarów specjalnych Dzielnicy Wawer 
 

1. Osiedle Anin 

i. Opis obszaru / adres: kwartały ulic Bronisława Czecha, Kajki, Krawieckiej, 

Tulipanowej, Wierzchowskiego 

Treść wniosku – przedstawienie problemu: wnioskujemy o zapewnienie ochrony 

terenów leśnych, zwracamy uwagę na konieczność zablokowania zjawiska 

"wylewania" się zabudowy a także konieczność ochrony nagromadzonego tu 

drzewostanu o szczególnej wartości (niezbędna jest inwentaryzacja najbardziej 

wartościowego drzewostanu, w tym pod kątem ustanowienia pomników przyrody); 

ii. Opis obszaru / adres: „Osiedle IBJ”, obręb ewidencyjny 31122, kwartał ulic 

Zambrowska – Zorzy – Pazińskiego – Kanał Wawerski) m.in. działki ewidencyjne 

117/71, 118/44, 119/1, 118/42, 89/3, 89/10, 89/11, 89/21, 89/5, 89/6, 89/7, 89/8, 

87/2, 87/3, 117/64, 119/2, 118/41, 89/4 

Treść wniosku – przedstawienie problemu: z uwagi na wysokie walory 

architektoniczne osiedla wnioskujemy o uznanie wskazanego obszaru dobrem 

kultury współczesnej (obszarem chronionej zabudowy); 

iii. Opis obszaru / adres: skrzyżowanie ulic Czecha i Kajki 

Treść wniosku – przedstawienie problemu: konieczne jest udrożnienie skrzyżowania 

Czecha /Kajki ( zwłaszcza dla pojazdów skręcających z ul. Kajki w kierunku centrum 

Warszawy) 

iv. Opis obszaru / adres: ul. Wierzchowskiego 



 

 

 

Treść wniosku – przedstawienie problemu: konieczne jest zapewnienie dojazdu do 

Instytutu Kardiologii bezpośrednio od ul. Czecha w ciągu ul. Wierzchowskiego, co 

odciąży i zmniejszy ruch w ciągu ulicy Kajki 

v. Opis obszaru / adres: okolice skrzyżowania ulic Kajki i V Poprzecznej 

Treść wniosku – przedstawienie problemu: wnioskujemy o zmianę niebezpiecznej 

organizacji ruchu na parkingu pod sklepem „Borowik” (ul. Kajki 69), niezbędny jest 

dodatkowy wyjazd w ulicę Rzeźbiarską na końcu pobliskiego parkingu OSiR, być 

może połączenie z parkingiem pobliskiego sklepu „Borowik” 

 

 

2. Osiedle Aleksandrów 

i. Opis obszaru / adres: obręb ewidencyjny 31514, dz. ew. nr 9/1 

Treść wniosku – przedstawienie problemu: wnioskujemy o przeznaczenie terenu na 

zieleń leśną (ZL) lub zieleń urządzoną powierzchnią biologicznie czynną na poziomie 

min 90% na gruncie rodzimym. 

Dopuszczane dotąd przeznaczenie części wskazanej działki na tereny cmentarza 

wymaga w/w zmiany z uwagi na intensywny rozwój osiedla, jaki nastąpił w 

ostatnich kilkunastu latach, powodujący, że wskazana działka mieści się obecnie w 

jego środku, a nie na obrzeżu, jak miało to miejsce wiele lat temu. Rozbudowa 

cmentarza we wskazanym miejscu powodowałaby trwałą degradację jego otoczenia 

i dezintegrację tkanki osiedla poprzez jego podział na dwie oderwane od siebie 

części, Utrzymanie we wskazanej lokalizacji istniejącego tu obecnie lasu lub 

przekształcenie go do formy parku pozwoli utrzymać charakter tej części 

Aleksandrowa jako osiedla zielonego, z dużym udziałem roślinności naturalnej, 

wkomponowanego w otoczenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Ewentualnie 

część działki mogłaby zostać wykorzystana do zlokalizowania usług publicznych (np. 

szkoła). 

ii. Opis obszaru / adres: niezabudowana część obrębów ewidencyjnych 31511 i 31512 

(łąki aleksandrowskie) 

Treść wniosku – przedstawienie problemu: wnioskujemy o zmianę przeznaczenia na 

tereny zieleni urządzonej, względnie z udziałem terenów sportu i rekreacji. 



 

 

 

Wskazane tereny są w dużej mierze podmokłe i ich zabudowa będzie wiązała się z 

licznymi problemami. Z kolei odwodnienie spowoduje degradację cennego w tym 

miejscu środowiska przyrodniczego. Tereny te powinny być chronione przed 

zabudową. 

Ewentualnie, w przypadku jednak pozostawienia dla wskazanego obszaru 

przeznaczenia na tereny zabudowane należy zapewnić ich maksymalną 

ekstensywność. 

 

3. Osiedle Falenica 

 

i. Opis obszaru / adres: centrum lokalne osiedla Falenica 

Treść wniosku – przedstawienie problemu: wnioskujemy o dopuszczenie 

wyznaczenia strefy płatnego parkowania lub wprowadzenia innych rozwiązań 

zapewniających zmniejszenie obciążenia parkowaniem samochodów w części 

Falenicy stanowiącej centrum lokalne, w przybliżeniu obszar wyznaczony ulicami 

Frenkla-Filmową-Walcowniczą-Bartoszycką-Bystrzycką-Podjazd i przedłużeniem jej 

osi-Patriotów-Frenkla po wschodniej stronie linii kolejowej oraz : ulica Młoda na 

odcinku Derkaczy-Patriotów po zachodniej stronie linii kolejowej. 

Problemem na wskazanym terenie jest nadmierne wykorzystywanie go do celów 

parkowania, w tym parkowanie na chodnikach, rowach odpływowych, rozjeżdżanie 

zieleni, zastawianie ulic, wykorzystywanie istniejących miejsc parkingowych do 

długotrwałego przechowywania samochodów.  

W dni robocze problemy wynikają głównie z tego, że Falenica jest wykorzystywana 

jako "węzeł przesiadkowy" przez mieszkańców okolicznych miejscowości, 

dodatkowym problemem jest bardzo duży ruch samochodowy w soboty w związku z 

funkcjonowaniem targowiska. W efekcie lokalne centrum Falenicy jest traktowane 

jako wielki, chaotyczny parking przez 6 dni w tygodniu. 

ii. Opis obszaru / adres: targowisko w Falenicy 

Treść wniosku – przedstawienie problemu: wnioskujemy o wprowadzenie regulacji 

uniemożliwiających „rozlew” (także tymczasowy) istniejącego targowiska poza jego 

ściśle wytyczony obszar (położony w kwartale ulic  Filmowa-Trocinowa-Bystrzycka-



 

 

 

Walcownicza na działkach ewidencyjnych 298/2, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 

306, obręb 31286). Po otwarciu modernizowanego właśnie targowiska należy 

zapewnić, aby związany z nim handel odbywał się wyłącznie na jego terenie, bez 

"rozlewania" na tereny sąsiednie i ich szpecenia, jak ma to miejsce obecnie. 

iii. Opis obszaru / adres: obręb ewidencyjny 31276, dz. ew. nr 34 i 35 

Treść wniosku – przedstawienie problemu: wnioskujemy o przeznaczenie na tereny 

usług sportu. Wniosek jest zgodny z aktualnym, faktycznym wykorzystaniem tego 

terenu, a w powiązaniu z pobliskimi obiektami sportowymi na terenie szkoły 

podstawowej nr 124 może stanowić zaplecze sportowo-rekreacyjne dla osiedli 

Falenica i Aleksandrów. 

iv. Opis obszaru / adres: obręb ewidencyjny 31286 dz. ew. nr: 168, 169, 181, 182, 

183, 184/1, 184/2, 185, 186, 187, 188/18, 188/19, 188/20, 188/21, 188/6, 188/7, 

161/1, 162 

Treść wniosku – przedstawienie problemu: wnioskujemy o przeznaczenie obszaru 

na tereny zieleni urządzonej i jednocześnie rezygnację z obejmowania ciągiem 

wielofunkcyjnym południowo-wschodniego pasa wskazanego terenu 

v. Opis obszaru / adres: obręb ewidencyjny 31286 dz. ew. nr 114 

Treść wniosku – przedstawienie problemu: wnioskujemy o przeznaczenie działki na 

tereny zieleni urządzonej i jednocześnie rezygnację z obejmowania ciągiem 

wielofunkcyjnym jej południowo-zachodniego pasa 

vi. Opis obszaru / adres: kwartał ulic Patriotów-Ochocza-Filmowa-Świtezianki 

Treść wniosku – przedstawienie problemu: wnioskujemy o włączenie wskazanego 

obszaru do grupy terenów przemysłowych przeznaczonych do rewitalizacji 

 

4. Osiedle Międzylesie 

i. Opis obszaru / adres: ul. Żegańska 1 

Treść wniosku – przedstawienie problemu: wnioskujemy o zapewnienie warunków 

dla uwzględnienia w projekcie zagospodarowania centrum Międzylesia 

przekształcenia obecnego parkingu przy Urzędzie Dzielnicy w parking podziemny, 

zaś na poziomie gruntu wyznaczenie strefy handlu ulicznego z funkcją targowiska 



 

 

 

czasowego, plac/rynek wielofunkcyjny, z możliwością wykorzystania na organizację 

imprez masowych, koncertów, festynów itp. 

ii. Opis obszaru / adres: ul. Bursztynowa, róg Żegańskiej 

iii. Treść wniosku – przedstawienie problemu: wnioskujemy o wpisanie Kościoła NMP 

na listę dóbr kultury współczesnej 

iv. Opis obszaru / adres: droga 34 KDL z MPZP ob. Sadul – cz. I Sadul 

Treść wniosku – konieczność uwzględnienia przedłużenia planowanej w aktualnym 

studium drogi dla rowerów wzdłuż drogi 34 KDL, przewidzianej w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul – część I – Sadul.  

 

5. Zakole Wawerskie 

i. Opis obszaru / adres: obręby ewidencyjne 31302, 31310, 31317 

Treść wniosku – przedstawienie problemu: wnioskujemy o utrzymanie 

dotychczasowego przeznaczenia terenów, zwłaszcza terenów leśnych w północnej i 

wschodniej części obrębu 31302, ale także terenów zieleni urządzonej z min 70% 

pow. biologicznie czynnej na gruncie rodzimym na pozostałym obszarze. Zaleca się 

intensyfikację działań w celu urządzenia terenów zielonych poprzez uchwalenie 

planu miejscowego, aktywne działania na rzecz przyciągnięcia inwestorów i/lub 

wykup gruntów prywatnych na te cele. Zwracamy uwagę, że dalsze odwlekanie 

stosownych działań niechybnie doprowadzi do silnej presji właścicieli gruntów 

prywatnych na ich zabudowę, co w perspektywie może doprowadzić do 

bezpowrotnej utraty przez miasto i jego mieszkańców cennych przyrodniczo i 

atrakcyjnych rekreacyjnie terenów. 

 

Z poważaniem, 

 

 

Rafał Czerwonka 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Razem dla wawra 


