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Dotyczy:  Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Nowodworów Południowych po drugim wyłoŜeniu. 
 
 Szanowna Pani Prezydent ! 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały 
Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LXXXII/2741/2006 z dnia 10 października 
2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Nowodworów Południowych, składam zarzut do 
projektu planu z uwagi na to, Ŝe: 
 
Plan zagospodarowania przestrzennego posiada wadliwie sporządzoną ocenę od-
działywania na środowisko: 

1. Nie uwzględnia, tego Ŝe drzewo – Dąb na działce nr 38 z obrębu 4-01-22, 
obszar C2.1.MW, ma wymiary pomnikowe (ponad 300 cm w obwodzie w 
pierścienicy). 

2. Nie uwzględnia, tego Ŝe drzewo – Dąb na granicy działek 3/7 i 7/3 z obrębu 
4-01-22, okolice obszaru C1.1.MN ma wymiary pomnikowe (ponad 300 cm 
w obwodzie w pierścienicy). 

3. Nie uwzględnia, tego Ŝe drzewo – Dąb na granicy działek 6/38 i 9/11 z obrę-
bu 4-01-21, okolice obszaru B1.9.MW, ma wymiary pomnikowe (ponad 300 
cm w obwodzie w pierścienicy). 

 
Ww. drzewa powinny być objęte ochroną jako pomniki przyrody – nie ma tak okaza-
łych innych drzew na obszarze planu. Brak ochrony tych drzew w planie jako pomni-
ków przyrody spowoduje zuboŜenie środowiska naturalnego. 
 Brak jest takŜe informacji o głazie narzutowym o wymiarach ok. 2 m x 1,5 m x 
1,5 m, kwalifikujących ten głaz do objęcia szczególną ochroną (równieŜ jako pomnik 



przyrody). Opisywany głaz znajduje się na działce nr 31/15 z obrębu 4-01-22, obszar 
C2.1.MW – załącznik nr 1. 
 
Ponadto proszę o uwzględnienie następujących uwag: 
 

1. NaleŜy utrzymać w planie wszystkie obecnie istniejące rowy i kanały. 
 
Uzasadnienie: 
Obecnie istniejące na obszarze planu rowy i kanały pełnią funkcje odwadniającą te-
ren od nadmiaru wody – w naturalny sposób obniŜają poziom wód gruntowych, co w 
konsekwencji chroni fundamenty zabudowań przed naporem wód podziemnych. Ist-
niejące rowy i kanały wymagają jedynie sprawdzenia droŜności połączeń między so-
bą. 
 

2. NaleŜy pod linią wysokiego napięcia 220 kV zlokalizować teren zielony, prze-
kształcając na ten cel część obszaru C2.2.MW. 

 
Uzasadnienie: 
Obszar C2.2.MW leŜący bezpośrednio pod linią 220 kV nie będzie miał przeznacze-
nia np. na cele budowlane. JuŜ realizacja osiedli wielorodzinnych Słoneczne Przed-
mieście (ul. Strumykowa 4, 4A-B) i Tulipany (ul. Strumykowa 6, 6A-G) nie spowodo-
wała np. przebudowy tej linii, tym samym linia ta raczej będzie istnieć w niezmienio-
nym kształcie (napowietrzna) przez dalsze kilkadziesiąt lat. Stąd naleŜy pod linią te-
ren zagospodarować na cele rekreacyjne. 
 

3. NaleŜy umieścić w planie zapisy zakazujące grodzenia nowobudowanych 
osiedli wielorodzinnych. 

 
Uzasadnienie: 
Ogrodzenia terenów osiedli mieszkaniowych wielorodzinnych, powodują fragmenta-
cję przestrzeni publicznej. 
 

4. NaleŜy połączyć drogę 7.KD-D (Projektowana) z drogą 3.KD-L (ul. Oczary) nie 
tylko w formie ciągu pieszego A3.5.KP, ale umoŜliwiając przejazd samocho-
dom. 

 
Uzasadnienie: 
Brak dojazdu dla samochodów do ul. Oczary spowoduje w niedalekiej przyszłości, tj. 
po tym jak w budynkach wielorodzinnych z obszaru A3.2.MW, zamieszka docelowa 
liczba mieszkańców, nadmierne obciąŜenie drogi 7.KD-D Projektowanej i ul. KsiąŜ-
kowej, co pogorszy bezpieczeństwo ruchu na drodze 7.KD-D Projektowanej i ul. 
KsiąŜkowej. 
 

5. NaleŜy określić przy zabudowie obszaru A3.1.MN, działka 6/20 z obrębu 4-01-
21 optymalne wydzielenie drogi wewnętrznej. 

 
Uzasadnienie: 
Droga wewnętrzna na działce 6/20 łącząca w linii prostej drogę A3.4.KPj (ul. Zagaje) 
z drogą 6.2.KD-D (ul. Pasłęcka), umoŜliwi prawidłową obsługę komunikacyjną zabu-
dowy tej duŜej działki zarówno w przypadku podziałów na mniejsze fragmenty (i od-
rębnej zabudowy kaŜdej z nowopowstałych działek), jak i przy zabudowie bez doko-
nywania podziału. 



 
6. NaleŜy zawęzić linie rozgraniczające drogi 4.KD-L Projektowanej z 20 m do 15 

m. 
 
Uzasadnienie: 
Wszelkie funkcje drogi 4.KD-L Projektowanej mogą być zrealizowane w pasie 15 m 
szerokości. Z uwagi na klasę drogi, ruch rowerowy moŜna dopuścić na jezdni. Obec-
ne osiedla okalające projektowaną drogę są zaopatrzone w media od strony ul. 
Strumykowej, stąd w ulicy Projektowanej 4.KD-L nie ma potrzeby prowadzenia infra-
struktury podziemnej pierwszorzędnej (magistrale CO, gazociąg, itp.), dla której za-
sadne byłoby rezerwowanie 20 m szerokości w liniach rozgraniczających ulicy 4.KD-
L. Na potrzeby komunikacji miejskiej w zupełności wystarczy przekrój 15 m w liniach 
rozgraniczających – załącznik nr 2. 
 
Załączniki: 

1. Zagospodarowanie terenu przy głazie i drzewie, kwalifikujących się do objęcia 
ochroną. 

2. Przykładowy przekrój poprzeczny ulicy 15 m szerokości. 
 
 

                   Wojciech Tumasz 


