
* Zgodnie z art. 11 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioski można składać w terminie określonym w ogłoszeniu Prezydenta m.st.
Warszawy o podjęciu przez Radę m.st. Warszawy uchwały o przystąpieniu do sporządzania Studium. 

Druk: AM-03-05 (IX 2018) 

Wnioskodawca (proszę wybrać jedno z pól): 
□ osoba fizyczna □ osoba prawna □ jednostka organizacyjna nieposiadająca

osobowości prawnej

(pełna nazwa lub imię i nazwisko)

Warszawa, dnia 

(adres)

Prezydent m.st. Warszawy 
za pośrednictwem 
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego 
Urzędu m.st. Warszawy 
Wydział Polityki Przestrzennej 
ul. Marszałkowska 77/79 (kancelaria) 
00-683 Warszawa

Wniosek  
do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy 

W związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do sporządzania Studium zgłaszam wniosek*:  

Oznaczenie obszaru, którego dotyczy wniosek: (wypełnić w przypadku wniosków dotyczących określonego terenu):

opis obszaru 

obręb 
ewidencyjny 

nr(y) działki 
(działek) 

adres 

Treść wniosku – przedstawienie problemu: 

□ ciąg dalszy – na odwrocie
 (proszę zaznaczyć w razie braku miejsca na tej stronie) 

……………………………………………………………  
(podpis osoby składającej wniosek)     

WS

Załączniki: 

1) …………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………… 

(telefon kontaktowy, faks, e-mail)




	Pusta strona

	Data: 7 stycznia 2019
	Nazwa: Rada Samorządu Mieszkańców Osiedla Kamionek
	Nazwa - cd: 
	Adres: ul. Grochowska 351 lok u2, Warszawa
	Telefon, faks, e-mail: rada.osiedla.kamionek2016@gmail.com
	Obręb: 30206 i 30205
	Nr działki: 3,62,, 65, 66/2; 66/8 85. 65 (30206)  i 17 (30205)
	Adres nieruchomości: zbieg ulic jw., Grochowska 328
	opis obszaru: Plac miejski u zbiegu ulic Mińskiej, Bliskiej i Kamionkowskiej, teren bazarku Rogatka
	Przedstawienie problemu 1: Ww działki przewidziane są w obecnym Studium na rezerwę pod ulicę Tysiąclecia. Część terenu objęta jest już mpzp ( UCHWAŁA Nr 143/VIII/99 RADY GMINY WARSZAWA - CENTRUM z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Grochowskiej na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Kaleńskiej i Modrzewiowej). Zgodnie z zapisem planu przeznaczenie ustalono na 2KDGP - drogę główną ruchu przyspieszonego przebiegającą do ulicy Grochowskiej.  Rada Osiedla Kamionek podtrzymuje stanowisko, że dla obsługi komunikacyjnej w tym rejonie wystarczy jeśli ulica Tysiąclecia połączy ulicę Żupniczą z Trasą Świętokrzyską kończąc się na ulicy Żupniczej.  Opisany teren ma duży potencjał na centrum lokalne z bardzo potrzebną w tym miejscu funkcją handlową oraz społeczno-kulturalną. W potocznym obiegu teren funkcjonuje jako Starówka Kamionka - ze względu na stojące tam dwie najstarsze kamienice, z końca XIX w i początku XX w oraz historyczny bruk u wylotu ulicy Kamionkowskiej. Wybrano już w drodze konkursu koncepcję zagospodarowania terenu na ten cel. Zrealizowano też na nim projekt Budżetu Partycypacyjnego polegający na estetycznej aranżacji zieleni - na trzech skrawkach trawnika nasadzono 700 krzewów i kilka robinii akacjowych. Warto podkreślić, że na takie zagospodarowanie terenu wskazał także wynik konsultacji społecznych: dotyczących zagospodarowania ulicy Mińskiej i zagospodarowania terenu po bazarku Rogatka przeprowadzonych w 2017 roku. Dlatego wnosimy o rezygnację z oznaczenia 2 KDGP w odniesieniu do tego terenu, a zastąpienie go stosownym zapisem zabezpieczającym wnioskowane przeznaczenie terenu - na usługi. 
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