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W odpowiedzi na pismo z dnia 1 |utego 2017 (data wpływu do Biura Mienia Miasta
i Skarbu Państwa 1 marzec 2017r.) uprzejmie informuję,

Zgoda na organizację imprezy ,,Tropem Wi|czym Bieg Pamięci Zotnierzy Wyk|ętych''
została wydana po uzyskaniu opinii Zarządu oczyszczania Miasta, Wydziału ochrony
Srodowiska dla DzieInicy Praga Potudnie oraz decyzji Stołecznego Konserwatora
Zabytkow.

organizator został zob|igowany do przestrzegania warunkÓw technicznych zajęcia
terenu (między innymi ochrona terenów zie|onych, zakaz parkowania, zagwarantowanie
odpowiedniej i|osci osob ochraniających, ograniczenie poziomu dzwięku do poziomu
nieuciąz|iwego d|a spacerowiczów i oko|icznych mieszkańcÓw, rezygnację z usług
konferansjera, nagłośnienie inscenizacji historycznej dwa razy po 10 minut ).

W dniu 27 |utego w trakcie przejmowania gruntu Zarząd oczyszczania Miasta
stwierdził naruszenie darni, ostatecznie odbior nastąpił W dniu 2'03'2017r po
wcześniejszym uporządkowaniu zniszczonego terenu zieleni przez organizatora.

Z uwagi na sygnały niezadowo|onych mieszkańcow oraz stwierdzenie nie
zastosowania się do za|eceń zawańych W pismie ZoM oraz Urzędu Dzie|nicy
W następnych latach wydanie zgody na tego typu imprezę zostanie poważnie
przeanalizowane.

JednoczeŚnie informuję, Że od 1 |ipca 2017r. zarządzanie parkiem zostanie
przekazane nowejjednostce miejskiej pn. Zarząd Zie|eni m. st. Warszawy.
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