
Warszawa, dnia … czerwca 2012 r. 

 

 

 

My, niżej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy 

Białołęka projekt stanowiska w sprawie zagospodarowania terenu obejmującego obszar 

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 ……………… 2012 roku 
 
 
 
 
w sprawie: zagospodarowania terenu obejmującego obszar 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. zm.) uchwala się,  
co następuje: 
 
 
 

§ 1 

Rada Dzielnicy Białołęka nawiązując do uchwały nr XL/189/09 z dnia 26 marca 2009 

r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego osiedla Henryków oraz stanowiska z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie 

trwania procesu inwestycyjnego na terenie Parku Wiśniewo podtrzymuje swoje 

opinie. 

 

 

§ 2 

Rada Dzielnicy Białołęka zwraca w szczególności uwagę na dotychczasowe wnioski 

w zakresie: 

1. Przeznaczenia terenu zielonego w rejonie ulic: Sąsiedzkiej, Podróżniczej, 

Modlińskiej pod park w celu zachowania istniejącej enklawy starodrzewu i 

charakteru tej części dzielnicy. 

2. Wstrzymania do czasu uchwalenia mpzp osiedla Henryków, wydawania 

decyzji administracyjnych dotyczących jakichkolwiek inwestycji mających 

powstać na terenie Parku Wiśniewo w dzielnicy Białołęka. 

podkreślając jednocześnie, że ich spełnienie warunkuje spokój społeczny w 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). 

 
 

§ 4 
Wykonanie stanowiska powierza się Zarządowi Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.  
 
 

§ 5 
Stanowisko 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. Wszelkie procesy inwestycyjne, w szczególności 

wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących potencjalnych inwestycji mających 

powstać na terenie Parku, do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego osiedla Henryków, a powodujących uszczuplenie terenów zielonych, nie 

powinny być rozstrzygane. 


