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Pani 
Katarzyna Górska-Manczenko 
Radna Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 
w mlejSCU 

Szanowna Pani Radna, 

W załączeniu przesyłam odpowiedź Pani Małgorzaty Nowaczyk Zastępcy Dyrektora 
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, na Pani interpelację Nr 161 z dnia 20 września 
2019r., w sprawie informacji na jakim etapie są prace 
sporządzenia planu miejscowego w rejonie ul. 
ul. Radzymińskiej 227. 

związane z wdrożeniem procedury 
Janowieckiej oraz w rejonie 

z poważaniem 

aa. 
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W odpowiedzi na interpelację Pani Katarzyny Górskiej-Manczenko, Radnej 
Dzielnicy Targówek, z dnia 20.09.2018 r. (data wpływu do BAiPP 26.09.2018 r.) Biuro 
Architektury i Planowania Przestrzennego informuje, że dla terenów położonych 
w rejonie ul. Janowieckiej sporządzany . jest miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego rejonu ulicy Swojskiej (uchwała nr XCIV/2425/2014 Rady m.st. 
Warszawy z dnia 6 listopada 2014 r.), dla którego przygotowywane są wariantowe 
koncepcje projektu planu. Aktualnie nie jest znany termin wyłożenia projektu planu do 
publicznego wglądu. 

Jednocześnie informuję, że dla nieruchomości położonej przy ul. Radzymińskiej 
227 obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla 
Zacisze - Elsnerów na mocy uchwały nr LXXXIV/2865/2006 Radym.st. Warszawy 
z dnia 26 października 2006 r. Aktualnie nie jest prowadzona procedura zmiany 
obowiązującego bądź sporządzania nowego planu w tym rejonie. 

Informacje o toczących się procedurach planistycznych wraz z aktualnym 
stanem prac planistycznych, a także obowiązujące plany miejscowe dostępne są na 
stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego pod adresem: 
www.architektura.urn.warszawa.pl 


