
Warszawa, dnia 28 kwietnia 2011 r. 

 

 

 

My, niżej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy 

Białołęka projekt stanowiska w sprawie trwania procesu inwestycyjnego na terenie Parku 

Wiśniewo. 

Wnioskujemy o wprowadzenie wymienionej uchwały do porządku obrad najbliższej 

sesji Rady Dzielnicy Białołęka. 

 
 

Wnioskodawcy 
 



Stanowisko Nr 
Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy 

z dnia ……………… 2011 roku 
 
 
 
 
w sprawie: trwania procesu inwestycyjnego na terenie Parku Wiśniewo. 
 
 
 
 
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta 
stołecznego Warszawy (Dz. U. nr 41, poz.361 z późn. zm1.) uchwala się,  
co następuje: 
 
 
 

§ 1 

Rada Dzielnicy Białołęka, uważa że do czasu uchwalenia mpzp osiedla Henryków, 

należy wstrzymać wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących inwestycji 

mających powstać na terenie Parku Wiśniewo w dzielnicy Białołęka, których 

całkowita powierzchnia zabudowy przekracza 500 m2. 

 

 

§ 2 

Rada Dzielnicy Białołęka w całości podtrzymuje swoją opinię, wyrażoną w uchwale nr 

XL/189/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Henryków, a w 

szczególności wniosek, aby teren zielony w rejonie ulic: Sąsiedzkiej, Podróżniczej, 

Modlińskiej przeznaczyć pod park w celu zachowania istniejącej enklawy 

starodrzewu i charakteru tej części dzielnicy. 

 

 

§ 3 

Stanowisko przekazuje się Prezydentowi m. st. Warszawy, Przewodniczącej Rady m. 

st. Warszawy, radnym m. st. Warszawy wybranym z okręgu nr 6 (Białołęka – Praga 

Północ). 

 

                                                 
1 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127 poz. 1087, Dz. 
U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1826, Dz. U. z 2008 r. Nr 249 poz. 1828, Dz. U. z 2009 r. Nr 95 poz. 787  
 



 
§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.  
 
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
         Przewodniczący Rady  
       Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy  
 
 
            Paweł Tyburc 



Uzasadnienie 

 
 
 

 Park Wiśniewo w dzielnicy Białołęka znajdujący się w rejonie ulic: Sąsiedzkiej, 

Podróżniczej i Modlińskiej jest unikalnym obszarem w tej części dzielnicy, który powinien 

zasługiwać na szczególną ochronę. Aktualnie toczące się postępowania administracyjne 

dotyczące inwestycji mającej powstać na terenie Parku, a powodującej uszczuplenie terenów 

zielonych, nie powinny być rozstrzygnięte do czasu uchwalenia mpzp tego obszaru dzielnicy. 

Niepokój budzi fakt wycinki ponad 700 drzew na terenie Parku Wiśniewo, co 

związane jest z aktualnym postępowaniem środowiskowym w sprawie budowy centrum 

handlowo-rekreacyjnego na obszarze Parku. 

Rada Dzielnicy Białołęka uchwałą nr XL/189/09 z dnia 26 marca 2009 r. zwracała się 

do Prezydenta miasta o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego osiedla Henryków. Wniosek ten został uwzględniony, tym samym zasadne 

jest wstrzymanie rozstrzygnięć administracyjnych dotyczących inwestycji dużych (pow. 500 

m2 całkowitej powierzchni użytkowej) do czasu uchwalenia mpzp tego terenu. 


