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Dotyczy: wnioski wst ępne do miejscowego planu zagospodarowania osiedla P iekiełko 
 
  
Na podstawie art. 17 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 
Nr XXI/398/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 roku Rady Miasta Stołecznego Warszawy 
zmieniającej uchwałę o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego osiedla Piekiełko, proszę o uwzględnienie 
następujących uwag: 
 
 

1. W kwartale ograniczonym ulicami: Płużnicą, Modlińską, Kasztanową i 
Myśliborską, należy wykształcić układ dróg klasy L, najlepiej poprzez przebicie 
ul. Portowej na północ od ul. Kasztanowej 

 
 
Uzasadnienie: 
W obecnym planie osiedla Piekiełko wskazany kwartał nie posiada należytej obsługi 
komunikacyjnej drogami publicznymi. Należy w miarę możliwości doprojektować 
drogi na tym terenie uwzględniając obecne zagospodarowanie terenu (trwające 
liczne budowy osiedli) – optymalnym układem dróg byłby układ przedstawiony w 
załączniku nr 1. Jednakże może być od miejscowo niemożliwy do realizacji. 



 
2. Należy na obszarze planu (w jego południowo-wschodnim narożniku) 

uwzględnić lokalizację pętli technicznej bądź torów odstawczych dla 
planowanej do budowy linii tramwajowej wzdłuż ul. Modlińskiej. 

 
Uzasadnienie: 
Proponowana pętla techniczna bądź tory odstawcze znacząco podniosłyby 
niezawodność kursowania tramwaju wzdłuż ulicy Modlińskiej, np. na wypadek awarii 
składu – można by było odholować pojazd na pętlę/tory odstawcze i tym samym 
udrożnić linię. Proponowana lokalizacja znajduje się w połowie odległości między 
pętlą Żerań FSO, a rozjazdem linii tramwajowej TMP w kierunku Tarchomina. 
Przykładowy schemat torów odstawczych w załączniku nr 1. Podobne tory 
odstawcze funkcjonują przy Al. Zielenieckiej. 
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