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ZOBACZ TAKŻE

Wojna o Pole Mokotowskie

trwa. Biznesmen poszedł do

sądu 

W Ursusie zamiast fabryki

traktorów będzie osiedle 

Pusty plac Defilad doczekał się

ekranizacji 

Nagroda architektoniczna dla

skweru Hoovera 

Ogromne biurowe miasto

powstanie obok Okęcia 

Stos planów zagospodarowania czeka na
komisj ę

Przez pół roku nie było Miejskiej Komisji Urbanisty czno-Architektonicznej (MKUA), która
musi opiniowa ć projekty nowych planów zagospodarowania. Nowa zbie rze się lada dzie ń.
Będzie zawalona robot ą

- W okresie bezkrólewia kilkanaście nowych planów czekało na
opinię. Ciekawe, co się z nimi stało, czy przypadkiem nie zostały
"klepnięte" mimo wszystko? - docieka jeden z rozmówców
"Gazety".

- Bez obaw. Komisję traktujemy bardzo poważnie. Wszystkie
plany trafią pod obrady i ocenę MKUA. W pierwszym pakiecie
będzie ich sześć - zapewnia Tomasz Andryszczyk, rzecznik
ratusza.
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Tak długie narodziny komisji tłumaczy tym, że "to ważne ciało doradcze i chodziło o wybranie
optymalnego składu".
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Nową komisję prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz powołała pod sam koniec stycznia na
okres trzech lat. Jej skład został powiększony z ośmiu do 12 osób. Wśród nich są architekci,
urbaniści, ekspert do spraw komunikacji. Pierwsze spotkanie na razie organizacyjne odbędzie się w
tym tygodniu.

Rzecznik ratusza zachwala skuteczność ekipy PO w przełamywaniu planistycznego impasu.

- Poprzedniej władzy w ciągu roku udawało się uchwalać plany zagospodarowania pokrywające ok.
1 proc. powierzchni miasta. W 2008 r. wzrosło to do ponad 2 proc., a w minionym roku przekroczyło
4 proc. Łącznie już ponad 23 proc. Warszawy ma plany miejscowe. Widać przyspieszenie -
przekonuje Tomasz Andryszczyk.

Samorządowcy i urzędnicy chcą utrzymywać podobne tempo w 2010 r.

W komisji zasiada kilkoro nowych architektów i planistów. Magdalena Staniszkis (co prawda była już
w MKUA, ale dawno - za rządów Lecha Kaczyńskiego jako prezydenta Warszawy), Jolanta
Urbanowska (kierownik miejskiej pracowni architektury i planowania), Andrzej Chołdzyński (działa
także w Radzie Architektury i Rozwoju Warszawy przy prezydent Warszawy), Marek Sawicki i Jacek
Szerszeń.

Pozostałe osoby działały w ostatniej komisji, czyli tuż przed okresem bezkrólewia, Aleksander
Chylak, Dariusz Hyc, Lech Kłosiewicz, Tomasz Sławiński, Wojciech Suchorzewski, Marek
Szeniawski, Jakub Wacławek.

Warszawiacy nie mogą się doczekać kilku bardzo istotnych planów. Pierwszy obejmuje ścisłe
centrum miasta. Co prawda stary plan uchwalony za rządów PiS nadal obowiązuje, ale ekipa PO
chce go zmienić i dopuścić przy Pałacu Kultury budowanie wysokościowców. Drugi plan, który może
przesądzić o tym, czy do utrzymywania Stadionu Narodowego wszyscy podatnicy będą dokładać
bardzo dużo albo nic to projekt jego otoczenia. Prace nad tzw. Stadion City z budynkami
komercyjnymi (mają utrzymywać Stadion Narodowy) być może przyspieszy informacja, która
nadeszła z Portugalii. Władze rozważają tam burzenie stadionów, których utrzymanie kosztuje grube
miliony euro - i to każdego miesiąca. W Polsce, biedniejszej od Portugalii, na razie nikt nie stawia
prostego pytania: "A co z naszymi megakosztownymi inwestycjami zrobić po 2012 r.?".

Przeczytaj także: Pole Mokotowskie uratowane planem
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Eksperci planują przestrzeń miasta
Aleksandra Pinkas 10-02-2010, ostatnia aktualizacja 10-02-2010 22:25

W powi ększonym składzie i po półrocznej przerwie prac ę wznowiła komisja oceniaj ąca
plany zagospodarowania.

– Przed nami dużo pracy, ale damy radę – przyznaje architekt, projektant stacji metra Plac
Wilsona Andrzej Chołdzyński i jeden z członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-
Architektonicznej. Wczoraj zebrała się ona pierwszy raz od pół roku. Ma zajmować się
opiniowaniem nowych planów zagospodarowania. Pierwsze spotkanie miało charakter
wyłącznie organizacyjny. – Ustaliliśmy scenariusz działania na kolejne tygodnie – mówi
Chołdzyński.

Członkowie komisji będą się spotykali w każdą środę. Czeka ich dużo pracy. W najbliższym
czasie zajmą się zagospodarowaniem ścisłego centrum miasta. Ekipa Hanny Gronkiewicz-

-Waltz chce wokół Pałacu Kultury i Nauki postawić kilka przeszklonych wieżowców. Ta
propozycja nie wszystkim się jednak podoba. Krytycy zarzucili pani prezydent, że
nowoczesnymi, wysokimi budynkami próbuje zasłonić bryłę PKiN.

Członkowie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej będą też musieli ocenić plan
zagospodarowania okolic Stadionu Narodowego. W tym miejscu trwają właśnie prace nad
stworzeniem tzw. Stadion City z budynkami komercyjnymi, które mają utrzymywać narodową
arenę.

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna działała już wcześniej. Ale ratusz postanowił
zwiększyć liczbę jej członków i zawiesił obrady na pół roku. – Ta komisja jest dla nas bardzo
ważna. Do pracy w niej zaprosiliśmy czterech nowych ekspertów. Nie wszyscy jednak od razu
chcieli się zgodzić – wyjaśnia Tomasz Andryszczyk, rzecznik ratusza.

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna liczy teraz 12 członków. Tak jak poprzednio
zasiadają w niej znani architekci i planiści: Aleksander Chylak, Lech Kłosiewicz, Dariusz Hyc,
Tomasz Sławiński, Wojciech Suchorzewski, Marek Szeniawski oraz Jakub Wacławek. Wśród
nowych osób są: Magdalena Staniszkis (w MKUA pracowała już za rządów byłego prezydenta
stolicy Lecha Kaczyńskiego), Andrzej Chołdzyński, kierownik miejskiej pracowni architektury i
planowania, Jolanta Urbanowska, urbanista i członek SARP Marek Sawicki oraz dr Jacek
Szerszeń z Wydziału Architektury PW. W takim składzie będą obradowali przez trzy lata. Na taką
bowiem kadencję zostali powołani przez prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz.

W Warszawie tylko ok. 23 proc. obszaru obejmują plany zagospodarowania. Czy MKUA uda się
zatem przełamać trwający od lat impas w planowaniu przestrzeni?

– Chcemy, żeby obszar objęty nowymi planami zwiększał się o kilka procent w ciągu roku –
mówi Tomasz Andryszczyk. I jak dodaje, władzom miasta powoli się to udaje.

– W 2008 roku uchwaliliśmy plan dla nieco ponad 2 proc. powierzchni miasta, a w ubiegłym
roku dla 4 proc. To bardzo dobre tempo, którego nie mieli nasi poprzednicy. Chcemy je
zachować także w tym roku – deklaruje rzecznik ratusza.

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej
rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo
na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub
kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody PRESSPUBLICA Sp. z o.o.
Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody PRESSPUBLICA Sp. z o.o. lub autorów z
naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
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