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Informuję, żente są znane terminy wyłoŻeńdo publicffi wgĘdu projektów mpzp

Ęonu Kamionka cz. I, il i ilL W chwili obecnej trwają prace projektowe mńązane

z aknn|izacją projekfu planu dla części II. Część' ta następnie zostanie przesłana

do uzupełniających opinii i uzgodnień wynikających z ustawy z dria 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, m.in. z Mazowieckim Wojewódzkim

Konserwatorcrrl Zabytków. W zluduązklu z tym dopiero po zakończariu uzgodnień będzie

możliwe ustalenie terminu wyłożenia do wglądu publicznego. Informuje takŻe, ie toŻsame

prace nad cz.Ii III projektu planu będą kontynuowane w następnej kolejności.
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Dorota Janko&ska-Lamcha
Przewodnicząca Rady i Zarządu
Osiedla Kamionek

w związku z lnterpe|acją Nr 170zdnia 12.września2o17r., dotyczqcą procedury planistycznej
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ęonu Kamionka
cz. |, e.. |l i cz. |l| wyjaśniam, że zgodnie z Regu|aminem organizacyjnym Urzędu m.st
Warszawy pzygotowywanie i pzeprowadzanie procedur uchwalania miejscowych planów
zagospodarowania przestzennego nalezy do kompetencJl Biura Architektury i Planowania
Przestrzennego Urzędu m.st Warszawy.
W ałiązku zpowyŻszym Pani |nteęelacja zostaje przekazana do wlw Biura, celem uzyskania
wnioskowanych informacji' które przekaŻę niezwłocznie po ich uzyskaniu.
Ponadto wyjaśniam ,Żew kwestii przyspieszenia procedur planistycznych d|a przedmiotowego
terenu, Zarząd Dzie|nicy Praga-Południe zwracał się m.in. do Pana Marka Mikosa, Zastępcy
Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Uzędu m.st Warszawy jak i Pana
Michała Czaykowskiego, Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st.
Warszawy. ''

JednoczeŚnie informuję. Źe jak wynika z zapisów Ustawy o p|anowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27.03.2003r. (t.j. Dz.U.2O17,poz. 1073) w przypadku braku
miejscowego p|anu zagospodarowania przestzennego okreś|enie moz|iwości
zagospodarowania nieruchomości następuje w drodze rozpatrzenia wniosku o wydanie
decyzji o warunkach zabudowy, zaś zapisy przedmiotowej ustawy dopuszczajq moz|iwość
zawieszenia postępowania na czas nie dłuŻszy niż 9 miesięcy. Biorqc pod uwagę trwające od
2008r. na tym terenie prace p|anistyczne, nie jest możliwe wstrzymywanie wydawania decyzii
o warunkach zabudowy, o ile zostaną zachowane warunki wynikające z zapisów
przedmiotowej ustawy tj. ań. 61.1.
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