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Dotyczy: mo żliwo ści dokonywania pochówków mieszka ńców Warszawy na obecnie istniej ących 
cmentarzach. 
  
 Szanowna Pani Prezydent ! 

 
 Obecnie trwa procedura zmiany aktualnego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego m.st. Warszawy (dalej: Studium) uchwalonego w październiku 2006 r. Po 12 latach 

obowiązywania Studium naturalnym jest, że weryfikacji i tym samym aktualizacji muszą ulec wskaźniki 

służące określeniu rozwoju miasta w przyszłości. Jednym z takich wskaźników jest moim zdaniem m.in. 

„pojemność” obecnych cmentarzy warszawskich, na których dokonywane są pochówki zmarłych mieszkańców 

miasta. W przypadku dzielnicy Białołęka pochówki najczęściej dokonywane są na lokalnym cmentarzu na 

Tarchominie (przy ul. Mehoffera), ale także na cmentarzach: Bródnowskim i Północnym. 

 Jednak ze względu na stały, szybki wzrost liczby mieszkańców Białołęki, staniemy także prędzej, czy 

później przed potrzebą rozwiązania problemu chowania większej liczby zmarłych mieszkańców dzielnicy 

Białołęka wynikającego z naturalnego, nieuniknionego procesu starzenia się społeczności dzielnicy. Owszem są 

to czasy stosunkowo odległe, ze względu na to, że Białołęka jest młoda dzielnicą, ale nawet obecnie młodzi: 30-

40 letni mieszkańcy dzielnicy za 40 lat będą już starszymi ludźmi, z których część będzie umierać i wymagać 

godnego pogrzebu. 

 W tym wypadku proszę o informacje: 

1. Czy wg danych m.st. Warszawy dla północnych obszarów Warszawy (dzielnice: Białołęka, Targówek, 

Bielany) na obecnie istniejących cmentarzach w północnej części miasta jest zapewniona wystarczająca 

liczba miejsc na nowe pochówki zmarłych mieszkańców tego rejonu miasta? 

2. Czy planowane są lokalizacje nowych cmentarzy na terenie m.st. Warszawy? 

3. Jeśli są planowane takie lokalizacje, to gdzie? 
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4. Jeśli nie są planowane, to czy w tym wypadku można z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że 

obecnie istniejące nekropolie, na których chowani są mieszkańcy Warszawy w pełni wystarczą na 

pogrzeby zmarłych w 40-letniej perspektywie? 

 

 Proszę o przekazanie wyczerpujących danych związanych z poruszonymi kwestiami i udzielenie, 

zgodnie z art. 39.1 KPA, odpowiedzi wyłącznie na adres poczty elektronicznej: wojtum@gazeta.pl . 
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