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znak: Winnica/mpzp-cz1/01/2011 
 
Dotyczy:  wprowadzenia do zapisów mpzp Winnicy rejonu Światowida cz. 1 dodatkowej rezerwy tere-
nu pod usługi oświaty. 
 
  
Szanowna Pani Prezydent ! 
 
 Przesyłam na Pani ręce wniosek, który bezskutecznie przedstawiałem na komi-
sji inwestycyjnej w dzielnicy Białołęka podczas opiniowania mpzp Winnicy rejonu ul. 
Światowida cz.1 (posiedzenie komisji miało miejsce 25 sierpnia 2011 r.), a następnie 
na XVI sesji Rady Dzielnicy Białołęka w dniu 26 sierpnia 2011 r. 
 
Treść wniosku: 
Obszar A3.ZL podzieli ć na dwa mniejsze. Wschodni ą część obszaru scali ć z 
obszarem A2.US/Z i A4.U/MN i tak poł ączone obszary przeznaczy ć na usługi 
oświaty i sportu w zieleni oraz usługi podstawowe dla  mieszka ńców (np. komi-
sariat Policji) – A2.UO/US/UP/Z. Zachodni ą część pierwotnego obszaru A2.ZL 
naleŜy przeznaczy ć pod usługi sportu w zieleni (A3.US/Z) - zał ącznik nr 1. 
 
 
 BieŜący rok szkolny ponownie obnaŜa małą liczbę szkół w dzielnicy w stosunku 
do liczby uczniów zamieszkujących Białołękę. Taki stan będzie się utrzymywał przy-
najmniej przez najbliŜsze 10 lat z uwagi na strukturę demograficzną mieszkańców. W 
bliskiej przyszłości w Białołęce zaistnieje potrzeba budowy nowych gimnazjów – 
obecne plany inwestycyjne w zakresie szkolnictwa, mimo planowanych 3 szkół do 
roku 2014 są dalece niewystarczające. Moment uchwalania mpzp jest właściwym, 
aby wpisać odpowiednie rezerwy terenu pod usługi z zakresu uŜyteczności publicz-
nej – oświatę, bezpieczeństwo publiczne, równieŜ opiekę zdrowotną – opisany ob-
szar mógłby być z powodzeniem przeznaczony takŜe na nową przychodnię dla 



mieszkańców Tarchomina/Nowodworów (istniejąca przy ul. Milenijnej to za mało w 
stosunku do liczby mieszkańców). Niestety wniosek nie znalazł uznania w Radzie 
Dzielnicy – przesyłam go do Pani, licząc Ŝe zasługuje na rozpatrzenie i uwzględnie-
nie. 
 

Załącznik – mapka obrazująca wniosek. 
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