Osoba składająca uwagę: (proszę wybrać jedno z pól)

Warszawa, dnia ……………………….…… 20…… r.

□ osoba fizyczna □ osoba prawna □ jednostka organizacyjna nieposiadająca
✔

osobowości prawnej
……………………………………………………………………………………..
(pełna nazwa lub imię i nazwisko)
……………………………………………………………………………………..
(adres)
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
(telefon kontaktowy, faks, e-mail)

Pełnomocnik – pełnomocnictwo
nie dotyczy w załączeniu (niepotrzebne skreślić):
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

Prezydent m.st. Warszawy
za pośrednictwem

U

Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
Urzędu m.st. Warszawy

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – .................................*
Praga
ul. Marszałkowska 77/79 (kancelaria)
00-683 Warszawa

Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej - część I
........................................................................................................................................................................................
(nazwa planu podana w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu)

W związku z wyłożeniem projektu planu do publicznego wglądu zgłaszam następujące uwagi:
Dane nieruchomości: (wypełnić w przypadku uwag dotyczących przeznaczenia indywidualnej nieruchomości):
Dane dotyczące nieruchomości
adres
obręb
ewidencyjny
nr(y) działki
(działek)

Oznaczenie w projekcie planu terenu
planistycznego wraz z jego przeznaczeniem

Podskarbińska 11, Warszawa

(dotyczy uwag do projektu planu
– pole nieobowiązkowe)

30208

A6.US
A5.KPP

Propozycja wnioskodawcy

4/2, 4/1

Przedstawienie problemu:
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
Uwagi dotyczą obszarów A6.US, w tym przede wszystkim wpisanego do ewidencji zabytków toru kolarskiego "Nowe

Dynasy" i wpisanego do rejestru zabytków budynku hali sportowej Ośrodka Wychowania Fizycznego KS „Orzeł” im.
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
Józefa Piłsudskiego oraz obszaru A5.KPP.

………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..

Załączniki:

□ ciąg dalszy przedstawienia problemu – na odwrocie
✔

(zaznaczyć w razie braku miejsca na tej stronie)

1) ……………………………………………………………
2) ……………………………………………………………
3) ……………………………………………………………

……………………………………………………………
(podpis osoby składającej uwagę)

Pouczenie: zgodnie z art. 17 i 18 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego można składać w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu Prezydenta m.st. Warszawy o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu.
Informacji o sporządzanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w Warszawie udzielają wydziały zagospodarowania przestrzennego
w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, tel. 22 44 324 00, 22 44 324 01. Informacje o planach są dostępne również
w internecie pod adresem www.architektura.um.warszawa.pl/plany-miejscowe.
* Proszę wpisać nazwę Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego właściwego dla dzielnicy, w której realizowana ma być inwestycja:
Bemowo, Białołęka, Bielany – WZP-Północ; Mokotów, Ursynów, Wilanów – WZP-Południe; Ochota, Wola, Włochy, Ursus – WZP-Zachód;
Praga-Południe, Praga-Północ, Targówek – WZP-Praga; Rembertów, Wawer, Wesoła – WZP-Wschód, Śródmieście, Żoliborz – WZP-Centrum.
Druk: AM-03-04 (III 2017)

WNOSZĘ o następujące zmiany do projektu planu dla obszaru A6.US oraz A5.KPP:
● dopisanie zakazu lokalizacji na terenie toru kolarskiego nowej zabudowy;
● wykreślenie dopuszczenia poprzecznego przecięcia wału toru kolarskiego
● zmianę zapisu (§ 7. ust. 5 pkt. 2) z “dopuszczenie zachowania toru kolarskiego wraz z trybunami oraz detalami
architektonicznymi, w tym schodów, balustrad, elementów oświetlenia – lamp” na “zachowanie toru kolarskiego wraz
z trybunami oraz detalami architektonicznymi, w tym schodów, balustrad, elementów oświetlenia – lamp”
● wykreślenie zapisu (§ 7. ust. 5 pkt. 7) “dopuszczenie zmiany przeznaczenia dawnego toru kolarskiego „Nowe
Dynasy” Klubu Sportowego „Orzeł” im. Józefa Piłsudskiego na przeznaczenie zgodne z ustaleniami szczegółowymi dla
terenu A6.US.” i zastąpienie go zapisem “nakaz zachowania funkcji sportowej obiektu toru kolarskiego “Nowe Dynasy”
z dopuszczeniem innego przeznaczenia sportowo-rekreacyjnego dla śródtorza i terenu wokół toru zgodnego z
ustaleniami szczegółowymi dla terenu A6.US”
● ustalenie przeznaczenia terenu A6.US (§.26.1) - podstawowe: usług sportu; dopuszczalne: usługi rekreacji, turystyki,
kultury, gastronomii i zieleni urządzonej;
○ powierzchnia usług nie może być większa niż 20% powierzchni użytkowej budynków;
○ zakazuje się lokalizacji usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 100 m kw.;
○ zieleń urządzona - powierzchnia tego przeznaczenia nie może być większa niż 80% powierzchni terenu;○
● włączenie obszaru A5.KPP do A6.US i zakwalifikowanie całości jako Usługi Sportu o ile nie wpłynie to na przebieg
procedury planistycznej i nie spowoduje konieczności ponownego wyłożenia projektu planu oraz likwidację zagrodzeń
pomiędzy obszarami;
● likwidację ogrodzeń między obszarami A5.KPP oraz A6.US;
WNOSZĘ o zmianę zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu wraz z zasadami
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dla A6.US (§.26.2) ze względu na wspomniany wcześniej zakaz lokalizacji
nowej zabudowy, na następujące:
● linie zabudowy – nie wyznacza się;
● intensywność zabudowy – nie ustala się;
● ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
● wielkość powierzchni zabudowy – nie ustala się;
● wysokość zabudowy – nie ustala się;
● geometria dachów nowej zabudowy – nie ustala się;
● dopuszcza się lokalizowanie: terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych np. placów zabaw, siłowni terenowych
lub innych urządzeń sportowych lub rekreacyjnych służących w szczególności dzieciom, młodzież i dorosłym;
● tymczasowych obiektów budowlanych – zgodnie z § 14, 31 obiektów małej architektury np. altan, pergol, a także
ogólnodostępnych sanitariatów;
● elementów wodnych służących kształtowaniu walorów estetycznych, powiązań przyrodniczych lub zagospodarowaniu
wody opadowej i roztopowej, w szczególności oczek wodnych i fontann;
WNOSZĘ o uwzględnienie w planie miejscowym poniżej wymienionych pasów lub dróg rowerowych wokół
połączonych terenów A6.US i A5.KPP(ZP) (preferowany przebieg - w pasach drogowych ulic):
- Podskarbińska (obszar 6.KD-L),
- Mińska (obszar 9.2.KD-D)
- Terespolska (obszar 2.KD-Z)
Postulowane ścieżki rowerowe znakomicie połączą się z już istniejącą infrastrukturą i stworzą spójną sieć pasów/dróg
rowerowych, i tak:
- pas rowerowy na ul. Mińskiej (obszar 9.2.KD-D) będzie przedłużeniem istniejącego pasa rowerowego z ulicy
Wojciecha Chrzanowskiego,
- pas rowerowy na ul. Podskarbińskiej (obszar 6.KD-L) połączy drogą rowerową z ulic Dwernickiego/Stanisławowskiej z
drogą rowerową z ulicy Wojciecha Chrzanowskiego (i proponowany pas rowerowy na ulicy Mińskiej),
- pas rowerowy na Terespolskiej (obszar 2.KD-Z) połączy pas rowerowy z ulicy Stanisławowskiej z proponowanym
pasem rowerowym na ulicy Mińskiej

Uzasadnienie:
Znajdująca się przy historycznej granicy Kamionka z Grochowem zabudowa toru kolarskiego RKS “Orzeł” i budynku
hali sportowej stanowi wciąż czytelny i niezakłócony przykład kompleksu sportowego realizowanego stopniowo od lat
30. do 70. XX wieku. Mimo wyłączenia z użytkowania obiekt toru kolarskiego zachował oryginalną formę przestrzenną
oraz konstrukcję i wciąż stanowi istotny element zanikającego krajobrazu kulturowego tej części miasta. Jego funkcja
jest nadal przestrzennie czytelna. Lokalizowanie nowej zabudowy na terenie A6.US może sprawić, iż ten oryginalny
układ przestrzenny zaprojektowany przez architektów Nowickiego i Kalbarczyka zostanie zaburzony.
Należy również wziąć pod uwagę potencjał społeczny i rekreacyjny toru kolarskiego “Nowe Dynasy” które wraz z
otaczającą go zielenią może być reaktywowany w formule otwartego, wielofunkcyjnego centrum miejskiego – miejsca
spotkań mieszkańców i miejskich amatorów kolarstwa, którzy w kontrolowanych warunkach mogliby jeździć
rekreacyjnie i jednocześnie przyswajać umiejętność bezpiecznej jazdy. Przywrócenie oryginalnej funkcji toru
wpisywałoby się w renesans kolarstwa miejskiego i byłoby rozwinięciem infrastruktury rowerowej, która systematycznie
rozbudowywana jest w Warszawie.
Dopełnieniem funkcji sportowych i rekreacyjnych byłaby zieleń urządzona w formie parku na obszarach A5.KPP oraz
A6.US. Ze względu na intensywną zabudowę mieszkaniową powstającą na terenie Grochowa i Kamionka
ogólnodostępny teren zielony w tej lokalizacji jest bardzo potrzebny.

