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Dotyczy: Uwagi do projektu miejscowego planu zagosp odarowania przestrzennego Anecina 
Północnego 
 
  
Na podstawie art. 18 ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady 
Miasta Stołecznego Warszawy nr LXXXII/2740/2006 z dnia 10 października 2006 
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego rejonu Anecina Północnego i uchwały Rady Miasta Stołecznego 
Warszawy nr LXX/2189/2010 z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie sprostowania 
w uchwale w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego rejonu Anecina Północnego, proszę o uwzględnienie nastę-
pujących uwag: 
 
 

1. Należy zmienić przeznaczenie terenów C.1.MW i C.2.MW na tereny przezna-
czone pod zabudowę jednorodzinną MN. 

 
Uzasadnienie: 
Działki na terenach C.1MW i C.2.MW są w posiadaniu osób prywatnych, które wielo-
krotnie sygnalizowały (także poprzez składanie uwag i wniosków do planu), że nie są 
zainteresowane realizacją zabudowy wielorodzinnej. Zamiana przeznaczenia tere-
nów C.1.MW i C.2.MW na tereny MN, wykształci w obszarze mpzp Anecina Północ-
nego rozległy zespół zabudowy jednorodzinnej, którego granice wyznaczą ulice: Me-
hoffera, H. Ordonówny, Leśnej Polanki, Projektowana 6.KD-L, Projektowana 9.KD-L, 
Modlińska. Jest to rozwiązanie popierane przez lokalną społeczność. 



 
2. Należy ponownie przeanalizować projektowany układ komunikacyjny obsługu-

jący tak zdefiniowany rozległy zespół zabudowy jednorodzinnej (por. pkt 1), w 
tym w szczególności zasadność: 

a) przedłużenia ul. Ceglanej (5.KD-L) w kierunku północnym, 
b) przedłużenia ul. Szydłowieckiej (17.KD-D) w kierunku północnym, 
c) przedłużenia ul. Chęcińskiej (19.KD-D) w kierunku północnym, 
d) wyznaczenia drogi 8.KD-D, 

 
Uzasadnienie: 
Układ drogowy przedstawiony w wyłożonym planie, składający się z projektowanych 
odcinków ulic: 5.KD-L, 17.KD-D, 19.KD-D oraz projektowanej w całości ulicy 8.KD-D 
został zaprojektowany z myślą o zabudowie wielorodzinnej terenów C.1.MW i 
C.2.MW oraz pośrednio terenów MW zaprojektowanych na północ od ulicy Projekto-
wanej 6.KD-L. Wobec stanowczych wniosków społeczności lokalnej dotyczących 
przeznaczenia terenów C.1.MW i C.2.MW w tereny o funkcji MN, ww układ drogowy 
jest w dużej mierze przewymiarowany w stosunku do potrzeb terenów MN. Jedno-
cześnie odstąpienie od projektowania przedłużeń ulic: 5.KD-L, 17.KD-D, 19.KD-D 
spowoduje skanalizowanie ruchu samochodowego z terenów E.1.MN – E.4.MN oraz 
części D.3.U i D.4.U w kierunku ul. Mehoffera, zaś z terenów C.1.MN (obecnie jesz-
cze MW) i C.2.MN (obecnie jeszcze MW) oraz terenów D.1.U, D.2.U i części D.3.U w 
kierunku Projektowanych ulic 6.KD-L i 9.KD-D. W ten sposób skumulowany ruch sa-
mochodowy (w kierunku ul. Mehoffera – jeśli zachowa się obecny układ dróg z pla-
nu), zostanie w sposób wymuszony rozdzielony na dwa mniejsze potoki skierowane 
w stronę ul. Modlińskiej, co powinno wyeliminować zjawisko kongestii w tej części 
dzielnicy, które niewątpliwie wystąpi w rejonie ul. Mehoffera po zrealizowaniu obec-
nych założeń planu w zakresie ilości i rodzaju zabudowy. 
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