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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 zamknąć dla ruchu samochodowego ul. Dyliżansową w miejscu włą-
czenia się do Modlińskiej (ustanowić ciąg pieszo-rowerowy z możliwością do-
jazdu do istniejących nieruchomości tylko od strony ul. Ceglanej), czyli pozo-
stawić stan obecny. 

 
Uzasadnienie: 
Po poszerzeniu ul. Dyliżansowej do szerokości jak w projekcie planu z wyłożenia w 
dniu 01 lutego 2012 r., działki przylegające do ul. Dyliżansowej zostaną mocno okro-
jone. Dodatkowo planowana rozbudowa ul. Modlińskiej także spowoduje znaczne 
zmniejszenie powierzchni działek: 87 i 90. Sumarycznie nastąpi zmniejszenie ww. 
działek o niemal ¾ jej obecnej powierzchni, czyniąc je nieprzydatnymi z punktu wi-
dzenia prowadzonej tam działalności gospodarczej i problematycznymi w przypadku 
zamieszkiwania. 



 
2. Należy połączyć ulicę Ceglaną z ul. Mehoffera. 

 
Uzasadnienie: 
Obecnie funkcjonująca zabudowa terenów położonych na północ od ul. Mehoffera i 
istniejący układ uliczny jest sprawny, wydolny i należycie spełnia funkcje obsługi nie-
ruchomości przyległych (tereny E.1.MN, E.2.MN, E.3.MN). Nie ma potrzeby zamyka-
nia jej przy ul. Mehoffera i w zamian np. udrażniania ul. Dyliżansowej. 
 

3. Należy zakończyć ul. Ceglaną na wysokości działki 1/7. 
 
Uzasadnienie: 
Obecna ul. Ceglana istniejąca od ul. Mehoffera do działki nr 70/1 spełnia swoje za-
danie – należycie zapewnia obsługę nieruchomości przyległych (tereny E.1.MN, 
E.2.MN, E.3.MN). Fakt chęci jej przebicia na północ poprzez działki: 70/1, 1/7 i dalej 
w kierunku północnym wynika tylko i wyłącznie z faktu projektowanej zabudowy na 
terenach oznaczonych w planie C.1.MW, B.8.MW i pozostałych z planowaną inten-
sywną zabudową wielorodzinną. Ul. Ceglana wymaga jedynie niewielkiego przedłu-
żenia do działki 1/7, aby zapewnić obsługę jednorodnego terenu zabudowy, jakim 
jest obszar E.1.MN (rysunek nr 1) . W ten sposób przerwanie planowanego ciągu ul. 
Ceglanej nie zaburzy istniejącego porządku (obsługi istniejącej zabudowy). Pozosta-
wienie na północnym odcinku (tj. powyżej działki 35/8) planowanej ulicy 6.KD-D wraz 
z połączeniem jej z ulicą 22.KD-D Projektowaną zapewni drożność tego ciągu do 
ulicy Modlińskiej. Spowoduje jednocześnie, że nowo wykształcany w planie miejsco-
wym obszar zabudowy wielorodzinnej będzie obsługiwany układem ulicznym niepo-
łączonym (bo nie ma takiej potrzeby) z ulicami wewnątrz obszarów zabudowy jedno-
rodzinnej (rysunek nr 2) . 
 
Załącznik: 
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