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Warszawa, dnia 24 września 2017 r. 

 
 
Składający uwagi:  Imiona, nazwiska, adresy i podpisy pod pismem 
 

 

Prezydent m.st. Warszawy  
za pośrednictwem  

Biura Architektury i Planowania Przestrzennego  
Urzędu m.st. Warszawy  

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – POŁUDNIE  
ul. Marszałkowska 77/79 (kancelaria)  

00-683 Warszawa 

 
 

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla północnej części osiedla Stokłosy. 

 

Uwagi do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego północnej części osiedla 
Stokłosy, dla obszaru objętego Uchwałą NR LXXXV/2212/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 
dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP północnej części osiedla Stokłosy. 
W związku z wyłożeniem projektu planu do publicznego wglądu my niżej podpisani zgłaszamy 
następujące uwagi: 
 
 

Uwaga 1.  

Oznaczenie w projekcie planu Obręb Nr działki / nr działek 

B.12.ZP/US 11009  

Wniosek o: 
Niezmienianie przeznaczenia terenu B.12.ZP/US na inny niż teren zieleni - 
park 

Plac Wielkiej Przygody to bardzo ważny teren rekreacyjny dla mieszkańców osiedla Stokłosy. To 
nasza przestrzeń do życia. Walcząc o park w tym miejscu, walczymy również o zachowanie 
historycznego już i unikalnego układu urbanistycznego osiedla Stokłosy na Ursynowie Północnym, 
który jako taki, zasługuje na zachowanie go w pierwotnym kształcie. Dlatego pragniemy wyrazić 
nasze zadowolenie i podziękowania za przychylenie się do wniosków mieszkańców oraz 
Spółdzielni Stokłosy, które postulowały właśnie zachowanie terenów zieleni – parku, na terenie 
Placu Wielkiej Przygody. Wierzymy, że Miasto St. Warszawa zrobi wszystko, aby uchwalić M.P.Z.P. 
w I-szej połowie 2018 roku i tym samym obroni Plac przed zabudową, która zniszczyłaby tę 
życiodajną przestrzeń i naruszyłaby istniejący cenny układ urbanistyczny.   
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Uwaga 2. 

Oznaczenie w projekcie planu Obręb Nr działki / nr działek 

9.KD-D 11009  

Wniosek o: Skrócenie drogi 9.KD-D do wysokości bramy wjazdowej do ZOZu (B.15 UZ), 
która znajduje się naprzeciwko budynku przy Zamiany 15. 

Uzasadnienie:  Do obsługi terenu Zakładu Opieki Zdrowotnej (B.15.UZ) wystarczy 
poprowadzenie krótszej drogi niż zaproponowana w projekcie tj. do bramy 
wjazdowej do ZOZu, która to brama znajduje się naprzeciwko budynku Zamiany 
15. Obsługa terenów oświatowych B.11.UO jest zapewniona od strony 
północnej drogą 8.KD-D. Tą drogą (8.KD-D) są realizowane dostawy do szkoły. 
Stąd nie ma potrzeby poprowadzenia kolejnej drogi do terenów oświatowych i 
obsługiwania tego terenu z dwóch stron, zwłaszcza, że analogiczne tereny w 
drugiej części planu tj. A.7.UO oraz A.11.UO są obsługiwane, każdy z nich, 
oddzielną pojedynczą drogą klasy KD-D.  

 
 
 

Uwaga 3. 

Oznaczenie w projekcie planu Obręb Nr działki / nr działek 

8.KD-D 11009 7/4 i 7/5 

Wniosek o: Skrócenie drogi dojazdowej 8.KD-D do wysokości bramy wjazdowej do terenu 
oświatowego B.11.UO tj. do granicy działki 7/4. Na terenie działki 7/5 
powinna zostać wrysowana strefa zieleni wraz z głównym powiązaniem 
pieszym. Omawiana droga powinna zostać powiązana z B.9.KP-J. 

Uzasadnienie:  Wszelkiego rodzaju dostawy środkami transportu do terenu B.11.UO 
dokonywane są bramą wjazdową do szkoły położoną na północno-zachodnim 
rogu szkoły (na działce 7/4). Należy zachować możliwie najkrótszy dojazd do 
terenu szkoły, żeby nie dopuścić do wypadków z udziałem dzieci wychodzących 
ze szkoły. Skracając tę drogę dojazdową, utrzymujemy przed wejściem do szkoły 
strefę zieleni, co podnosi bezpieczeństwo młodzieży i dzieci wychodzącej poza 
teren szkoły. Wyjście ze szkoły nie powinno następować bezpośrednio na drogę 
publiczną. Ponadto należy zwrócić uwagę, że przed wejściem do placówki 
oświatowej często gromadzi się młodzież biorąca udział we wspólnych zajęciach 
poza terenem szkoły. Jeżeli będzie to realizowane na drodze dojazdowej to 
będzie to niebezpieczne zarówno dla młodzieży jak i kierujących pojazdami.  
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Uwaga 4. 

Oznaczenie w projekcie planu Obręb Nr działki / nr działek 

B.11.UO 11009 24/3 i 22/2 oraz 7/1 i 7/5 

Wniosek o: Zmniejszenie terenu B.11.UO od strony zachodniej i wyznaczenie granicy dla 
tego terenu wzdłuż granicy działek 7/1 i 7/5, tak aby teren B.11.UO nie 
wykraczał poza istniejące obecnie boisko i nie zajmował osiedlowego skweru 
położonego aktualnie między boiskiem a placami zabaw na działkach 24/3 i 
22/2. Tym samym obszar B.12.ZP/US położony w północno-zachodniej części 
powinien zostać o tę część powiększony. 

Uzasadnienie 1:  Okoliczni mieszkańcy mogą z boiska korzystać tylko w ograniczonym zakresie 
(tylko w dni robocze w godzinach 16-20, o ile ogrodzenie jest otwarte) a skwer 
dostępny jest bez ograniczeń. Pobliskie boiska: przy ul. Koncertowej oraz ul. 
ZWM są dla mieszkańców praktycznie niedostępne, ponieważ po godzinach 
pracy szkoły, do późnych godzin wieczornych oraz w weekendy, są one 
wynajmowane. Można przypuszczać, że w przyszłości tendencja do 
komercyjnego wykorzystania takich obiektów jak boiska szkolne będzie się 
nasilać, a zatem ich dostępność dla mieszkańców będzie jeszcze mniejsza. Stąd 
wnioskujemy o zachowanie tego skweru, jako terenu zielonego 
ogólnodostępnego, który od zawsze stanowił część Placu Wielkiej Przygody i 
spełniał funkcje rekreacyjne, doskonale uzupełniając przestrzeń pomiędzy 
placami zabaw (rodzice organizują na tym skwerze pikniki sąsiedzkie, podczas 
gdy ich dzieci bawią się na placach zabaw). 

Uzasadnienie 2: Na terenie skweru w 2018 roku realizowany będzie projekt z Budżetu 
Partycypacyjnego, który przewiduje rewitalizację osiedlowego skweru jako 
terenu zieleni, miejscowy plan powinien zawierać postanowienia spójne z tą 
inwestycją finansowaną z budżetu m.st. Warszawy. 

 
 
 

Uwaga 5. 

Oznaczenie w projekcie planu Obręb Nr działki / nr działek 

B.12.ZP/US 11009 8/8, 8/9, 8/10, 8/15, 8/16 

Wniosek o: Rozszerzenie strefy zieleni na wschodnią część terenu B.12.ZP/US, na której 
znajduje się górka saneczkowa. 

Uzasadnienie 1:  Teren górki saneczkowej pełni ważne funkcje rekreacyjne w okresie zimowym i 
jest dużą atrakcją terenu osiedla Stokłosy. Po odpowiednim zagospodarowaniu i 
zabezpieczeniu zielenią, może stać się "małą kopą Cwila"  zwłaszcza dla 
najmłodszych mieszkańców dzielnicy (należy zwrócić uwagę, że z dziećmi 
żłobkowymi czy przedszkolnymi trudno jest się wybrać na sanki na Kopę Cwila, 
jest to zdecydowanie za daleko dla tych najmłodszych mieszkańców i jest to zbyt 
wysoka – niebezpieczna dla nich górka). W połączeniu z zagospodarowaniem 
całego terenu zieleni, górka może stać się całoroczną atrakcją. Ponadto 
pozostawienie w centrum osiedla zwiększonej, chronionej powierzchni 
biologiczno-czynnej pozytywnie wpłynie na stan środowiska na terenie całego 
osiedla. Jednocześnie ustanowienie strefy zieleni na ww. terenie sprawi, że na 
wskazanym obszarze zostanie ustanowiona większa ochrona erozyjna terenów 
górki, a przede wszystkim skarp. 
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Uwaga 6. 

Oznaczenie w projekcie planu Obręb Nr działki / nr działek 

B.12.ZP/US 11009 8/16 i 8/17 

Wniosek o: Zachowanie drzew – dwóch topoli położonych w północno-wschodniej części 
terenu B.12.ZP/US. 

Uzasadnienie 1:  Położone w północno-wschodniej części ww. terenu drzewa mają około 20 lat, 
ich kondycja jest dobra, a więc są w pełni rozwoju, a ich zdolności absorpcyjne 
CO2 są największe. Jest to o tyle ważne, że w najbliższym otoczeniu znajdują się 
obiekty mieszkalne oraz użyteczności publicznej – przedszkole, szkoła, ZOZ. 
Ponadto wymienione drzewa dają miły cień w upalne czerwcowe dni dzieciom 
przebywającym w ogródku przedszkolnym. Jednocześnie wskazane drzewa 
zabezpieczają zbocza górki saneczkowej przed osunięciem. Ponad to pozytywnie 
wpływają na bioretencję, powierzchnię biologicznie czynną, stanowią 
schronienie i lęgowisko dla ptactwa. 

 
 

Uwaga 7. 

Oznaczenie w projekcie planu Obręb Nr działki / nr działek 

B.12.ZP/US 11009 8/8 

Wniosek o: Zachowanie drzewa – topoli czarnej położonej w zachodniej części terenu 
B.12.ZP/US blisko zachodniej granicy działki 8/8 

Uzasadnienie 1:  Wskazane drzewo ze stosunkowo rzadkiego gatunku topola czarna w obecnej 
chwili kwalifikuje się do objęcia ochroną, jako pomnik przyrody. Z uwagi na 
wiek, a przede wszystkim na obwód pnia wynoszący ponad 140 cm na 
wysokości 1m od poziomu gruntu spełnia kryteria, uznania za pomnik przyrody. 
W tym konkretnym przypadku mieszkańcy osiedla wnosili do UM Warszawa o 
taki zapis. Wskazane drzewo jest najwyższym drzewem położonym na tzw. Placu 
Wielkiej Przygody. Jest niemym świadkiem rozwoju i zmian zachodzący na 
terenie osiedla Stokłosy. 

 

Rysunek poglądowy do Uwagi 6 i Uwagi 7 wskazujący położenie ww. drzew: 
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Uwaga 8.  

Oznaczenie w projekcie planu Obręb Nr działki / nr działek 

8.KD-D 11009 7/4 i 7/5 

Wniosek o: Zwężenie drogi 8.KD-D na odcinku pomiędzy budynkami Wokalna 2 i 4. do 
szerokości 8m. 

Uzasadnienie:  Należy zwrócić uwagę, że oba w/w budynki są podparte przez usypane skarpy. 
Poprowadzenie drogi w pasie o szerokości 10m wiązałoby się z koniecznością 
podcięcia skarp, a tym samym mogłoby to wpłynąć negatywnie na stabilność 
budynków i doprowadzić do katastrofy budowlanej.   

 

Lp. Imię i Nazwisko Adres zamieszkania Podpis 
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