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Dotyczy: Uwagi do projektu miejscowego planu zagosp odarowania przestrzennego Winnicy 
rejonu Światowida cz. 2. 
 
  
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 XVIII/369/2011 zmieniającej uchwałę w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Winnicy w rejonie ul. Światowida, proszę o uwzględnienie 
następujących uwag: 
 
 

1. W związku z wyłożeniem mpzp Winnicy rejonu ul. światowida cz. II, wnioskuję 
o wstrzymanie procedury uchwalenia planu do czasu rozstrzygnięcia 
ostatecznego przebiegu ul. Światowida wraz z linią tramwajową – procedura 
wydawania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla tej inwestycji jest 
w toku. 

 
Uzasadnienie: 
W trakcie procedury administracyjnej w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach 
środowiskowych dla inwestycji "Tramwaj na Tarchomin" rozpatrywany jest wariant 
społeczny zlokalizowany na działkach nr: 30/2, 31/1 i 31/2 oraz na fragmencie działki 
14/7. Tereny te są przeznaczone w obecnym projekcie planu Winnicy rejonu ul. 
Światowida cz. II pod funkcje niezwiązane z funkcjami komunikacyjnymi. W 
przypadku uchwalenia planu z obecnymi, proponowanymi zapisami, jeśli decyzja 
środowiskowa dla inwestycji "Tramwaj na Tarchomin" zostanie wydana dla wariantu 
społecznego, będziemy mieli do czynienia z sytuacją w której zapisy świeżo 
uchwalonego planu zostaną unieważnione na mocy specustawy. 
 



2. Należy działkę 31/1 (wg moich informacji jest to teren Skarbu Państwa) 
przeznaczyć pod usługi oświatowe / porządku publicznego lub zdrowia. 

 
Uzasadnienie: 
W północno-zachodniej części dzielnicy brakuje odpowiedniej liczby szkół. Z uwagi 
na strukturę demograficzną mieszkańców, przez co najmniej 10 najbliższych lat w tej 
części Białołęki brakować będzie usług publicznych z zakresu oświaty, sportu, czy 
porządku publicznego. Przy czym w przypadku usług porządku publicznego, 
brakować będzie ich do czasu wybudowania dodatkowego komisariatu Policji – stale 
zwiększająca się liczba mieszkańców wymaga, aby zapewnić ludziom odpowiedni 
poziom bezpieczeństwa. 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 użyteczności publicznej – oświatę, bezpieczeństwo publiczne, również 
opiekę zdrowotną – opisany obszar mógłby być z powodzeniem przeznaczony także 
na nową przychodnię dla mieszkańców Tarchomina/Nowodworów (istniejąca przy ul. 
Milenijnej to za mało w stosunku do liczby mieszkańców). 
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