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WNIOSEK

Do  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. 
Warszawy zgłaszam następujące wnioski:

1) dla terenu pomiędzy ulicami: Emilii Plater, Świętokrzyską, Marszałkowską i Alejami 

Jerozolimskimi (Dzielnica Śródmieście) określonego w załączniku nr 17 do Uchwały Nr 

XL/1231/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 października 2008 r. wnioskuję o dokonanie 

następujących zmian (których ilustrację graficzną stanowi rysunek załączony do wniosku):

– w zakresie struktury funkcjonalnej – przeznaczenia terenów, wnioskuje o: 

a) przesunięcie zachodniej granicy obszaru ZP1(Park Świętokrzyski) do wschodniej linii 

rozgraniczającej ulicy Emilii Plater i tym samym powiększenie obszaru ZP1 (terenów zieleni 

uporządkowanej);         

b)  ustanowienie nowego obszaru UK.30 (usług kultury)  pomiędzy PKiN a ul. Marszałkowską 

zgodnie z propozycją przedstawioną na dołączonym rysunku. ; 

c) ustanowienie nowego obszaru U/UH.30 zgodnie z propozycją przedstawioną na dołączonym 

rysunku.   

– w zakresie określenia lokalizacji wielofunkcyjnych centrów handlowych, wnioskuję o 

zmniejszenie obszaru  zgodnie z propozycją przedstawioną na dołączonym rysunku. 
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– w zakresie powiązań głównych przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym, wnioskuję o 

dodanie nowego połączenia przebiegającego przebiegającym pomiędzy placem po wschodnie 

stronie PKiN a al. Jerozolimskimi na przedłużeniu ul. Poznańskiej i utworzenie tym samym 

połączenie pomiędzy nowym obszarem zabudowy w otoczeniu PKiN a obszarem Śródmieścia 

Południowego, pl. Politechniki i dalej Polem Mokotowskim 

– w zakresie wysokości zabudowy, wnioskuję o dokonanie zmian zgodnie z propozycją 

przedstawioną na dołączonym rysunku. 

2) dla terenów w rejonie ulicy Broniewskiego i Alei Jana Pawła II pomiędzy ulicą 

Broniewskiego i terenami kolejowymi, do ulicy Przasnyskiej i Rydygiera w pobliżu gmachu 

instytutu naukowego (Dzielnica Żoliborz ) określonego w załączniku nr 17 do Uchwały Nr XL/

1231/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 października 2008 r.  wnioskuję w zakresie wysokości 

zabudowy, o pozostawienie bez zmian obecnych zapisów Studium i tym samym umożliwienie 

uchwalenia opracowywanego dla tego rejonu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Żoliborza Południowego w wersji zaproponowanej przez głównego projektanta planu.  

......................................
     (podpis)
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Rysunek ilustrujący proponowane zmiany w Studium dla terenu pomiędzy ulicami: Emilii Plater, 

Świętokrzyską, Marszałkowską i Alejami Jerozolimskimi (Dzielnica Śródmieście) określonego w 

załączniku nr 17 do Uchwały Nr XL/1231/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 października 2008 r.
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