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W nawiązaniu do interpelacji nr 223 Pani Katarzyny Górskiej - Manczenko Radnej Dzielnicy Targówek 
z dnia 24 czerwca 2020 r., przesłanej przy piśmie znak: UD-X-WOR.0003.104.2020.BKA z dnia 3 lipca 

2020 r. (data wpływu do tut. Biura 7 lipca 2020 r.), dotyczącej sporządzanych pięciu projektów 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Dzielnicy Targówek informuję, że: 

Ad.1 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Swojskiej znajduje się na 
etapie opracowywania koncepcji wynikowej. Na etapie wyłożenia projektu planu do wglądu 
publicznego odbędą się konsultacje społeczne. 

Ad. 2, Ad. 3 i Ad. 5 
Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: mpzp obszaru ograniczonego 
ulicami: Radzymińską, gen. T. Rozwadowskiego, Księcia Ziemowita, Naczelnikowską, mpzp obszaru 

) Targówka Fabrycznego w rejonie ulicy Księżnej Anny, a także mpzp wschodniego rejonu stacji 
kolejowej Warszawa Praga znajdują się na etapie sporządzenia projektu miejscowego planu, przed 
uzgodnieniami ustawowymi. Konsultacje społeczne będą przeprowadzone na etapie wyłożenia 
projektów planów do wglądu publicznego, które odbędzie się po poznaniu założeń w nowym Studium 
do przeznaczeń terenów. 

Informuję, że z uwagi na potrzebę zmiany ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, uchwalenie ww. planów będzie możliwe po 

uchwaleniu nowego Studium. Na podstawie uchwały Radym.st. Warszawy nr LXVll/1854/2018 z dnia 
24 maja 2018 r. przystąpiono do sporządzania nowego Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Do dnia 28 lutego 2019 r. zbierane były wnioski 
do Studium. 



Ad.4. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Targówka 
Mieszkaniowego znajduje się na etapie opracowywania koncepcji wynikowej. Na etapie wyłożenia 
projektu planu do wglądu publicznego odbędą się konsultacje społeczne. 

Dodatkowo informuję, że tut. Biuro stara się na bieżąco aktualizować informacje zawarte na stronie 
www.architektura.urn.warszawa.pl. Ostatnia aktualizacja miała miejsce 6 lipca 2020 r. 
Informacje o prowadzonych konsultacjach do projektach planów miejscowych również są 

publikowane na ww. stronie internetowej, a także na stronie www.konsultacje.urn.warszawa.pl 
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