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znak: warunki-dz212-214/01/2012 
 
 
Dotyczy:  etapu wydawania decyzji o warunkach zabudowy na działkach nr 212 i 214 z obrębu 4-01-22. 
 
 
 Szanowna Pani Prezydent ! 
 
 Z uwagi na toczącą się w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. 
Warszawy procedurę wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na działkach o numerach ewidencyjnych nr 212 i 214 z obrębu 4-01-22, 
proszę o uwzględnienie w wydawanej decyzji następujących warunków: 
 

1. Od ulicy Światowida, jak i KsiąŜkowej naleŜy zakazać stawiania ogrodzeń. 
2. W parterach budynków naleŜy zapisać konieczność umieszczenia lokali usłu-

gowych. 
3. NaleŜy rozwaŜyć cofnięcie kondygnacji parterowej w stosunku do całej bryły 

budynku/ów od strony ulic: Światowida i KsiąŜkowej (realizacja tzw. podcieni). 
 
Być moŜe m.st. Warszawa powinno rozwaŜyć wykupienie całego parteru z lokalami 
usługowymi w jednym z planowanych budynków w celu zlokalizowania tam, np. bi-
blioteki publicznej (przeniesienie z budynku przy pl. Światowida), której w zasadzie 
nie ma w tej części dzielnicy (Nowodwory). Taki zakup z pewnością będzie tańszy 
niŜ realizacja oddzielnego budynku na potrzeby biblioteki oraz szybszy w realizacji. 
 

4. NaleŜy nakazać wykonanie ogólnodostępnych miejsc przy ul. KsiąŜkowej 
(parkowanie prostopadłe, w ostateczności równoległe) po stronie inwestycji, 
nie wliczanych w ogólny bilans miejsc postojowych dla inwestycji. 

 



5. Wskaźnik miejsc parkingowych dla inwestycji naleŜy określić przynajmniej na 
1,3 miejsca parkingowego na kaŜde mieszkanie. 

 
Wszystkie osiedla wielorodzinne istniejące wokół planowanej inwestycji ze wskaźni-
kiem miejsc postojowych w stosunku 1:1, obecnie (10 lat później) nie mają wystar-
czającej liczby miejsc parkingowych – mieszkańcy nie mają gdzie parkować, pomimo 
Ŝe posiadają obligatoryjnie (z uwagi na posiadane mieszkanie) 1 miejsce parkingo-
we. 
 

6. NaleŜy zobowiązać inwestora do poszerzenia chodnika przy swojej inwestycji 
zaś przy działkach nr 212 i 214 do budowy chodnika. 

 
 
 

                   Wojciech Tumasz 


