
Interpelacja nr 42 

z dnia 10 września 2019 r 

Rady Samorządu Mieszkańców Osiedla Kamionek 

jednostki pomocniczej Rady Dzielnicy Praga-Południe 
w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Kamionka 

 

Pan Marcin Kluś 

Przewodniczący Rady Dzielnicy 

Praga-Południe  m.st. Warszawy 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

W sierpniu br Rada m. st. Warszawy podjęła uchwałę nt. przystąpienia do sporządzenia planu 

miejscowego dla rejonu ulicy Podskarbińskiej dzieląc obszar na części I, II, III i IV.  

Na terenie Kamionka obowiązują obecnie jedynie 4 plany zagospodarowania 
przestrzennego:  

 rejonu ul. Grochowskiej na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Kaleńskiej i Modrzewiowej 
z 1999 r. 

 rejonu Dworca Wschodniego z 2010 r. 
 rejonu Stadionu Narodowego z 2014 r. 
 rejonu Ronda Wiatraczna cz. II – (tak nazwano plan dla terenu Sinfonii Varsovii, 

Parku OPAK, osiedla TOR i osiedla Terespolska po Corze). 

Plany dla Kamionka w trakcie sporządzania to: 

 rejonu Kamionka cz. I, II i III – prognozowana data uchwalenia odpowiednio: 2022, 
2020 i 2021 

 rejonu Parku Skaryszewskiego – prognozowana data uchwalenia: 2021 
 rejonu Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych - prognozowana data uchwalenia: 2022. 

Ponieważ prognozowane terminy uchwalenia mpzp stale się oddalają w czasie, bylibyśmy 
zobowiązani za uzyskanie z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego odpowiedzi o: 

 przyczynę takiego stanu rzeczy, w tym w szczególności za wyjaśnienie, dlaczego 
uchwala się w pierwszej kolejności plany dla terenów już zagospodarowanych, 
natomiast tereny pofabryczne, tereny inwestycyjne zagospodarowują się wyłącznie w 
oparciu o decyzje o warunkach zabudowy, przy których nie rezerwuje się miejsca na 
usługi oświatowe, zdrowotne i sportowo-rekreacyjne.   

 gdzie w sporządzanych planach rejonu Kamionka cz. I, II i III oraz rejonu ulicy 
Podskarbińskiej cz. I, II, III i IV planiści przewidują ww. usługi 

 kiedy konkretnie nastąpi uchwalenie wymienionych wyżej planów, nad którymi 
prowadzone są prace, 

 kiedy nastąpi wyłożenie ww. planów, kiedy będą zbierane do nich uwagi, względnie 
kiedy będą konsultowane. 

Z wyrazami szacunku 

Dorota Jankowska Lamcha 

Przewodnicząca Rady Samorządu 
Mieszkańców Osiedla Kamionek 


