Alarm dla zielonego terenu przy STP Kabaty. Deweloper
przymierza się do stawiania bloków
data aktualizacji: 2022.06.22

Wniosek dewelopera o warunki zabudowy dla niewielkiej polanki między kabackimi
budynkami a Stacją Techniczno-Postojową Metra Warszawskiego zmobilizował
mieszkańców do działania. Chcą zablokować jego przymiarki do budowy dwóch
sześciopiętrowych bloków upchniętych na działce w kształcie rombu.
Szok i oburzenie - takie emocje wśród mieszkańców ul. Polnej Róży na Kabatach wywołał plan
zabudowy dla prywatnych działek między istniejącymi blokami a STP Kabaty. Chodzi o polanę, która
do tej pory służyła mieszkańcom za namiastkę parku. Do ursynowskiego urzędu trafił wniosek o
warunki zabudowy na prywatnej działce, która położona jest pomiędzy działkami miejskimi. Inwestor
pyta w nim o możliwość wybudowania dwóch sześciopiętrowych bloków.
Wniosek został złożony przez firmę JSF Real Estate Jacek Szczygielski. Wystarała się ona o zgody
także na pobliską dość kontrowersyjną inwestycję Solen Kabaty przy ulicach Rybałtów i Wilczy Dół.
Działki te wcześniej sprzedała deweloperowi Skanska. Powstaje tam blok z częścią "na szczudłach",
by maksymalnie wyżyłować zapisy w planie miejscowym, który akurat tam jest.
- Ta ziemia [przy ul. Polnej Róży - dop. red.] nie została kupiona przez tego dewelopera. Jest w
rękach spadkobierców. Zresztą to też nie jest deweloper. To osoba, która specjalizuje się w
wyszukiwaniu działek i załatwianiu „wuzetek” i odsprzedawaniu tych działek z decyzjami mówił jeden z mieszkańców.

Pełna mobilizacja
We wtorek wieczorem sąsiedzi spotkali się na polanie, by wspólnie zastanowić się nad linią obrony.
Podnoszono między innymi kwestie ekologii czy „pogorszenie standardu życia”.
- Brutalnie zmieni się życie naszej społeczności, bo ktoś znienacka chce przeprowadzić taką
inwestycję. To ma być ogrodzone, wyższe od naszych budynków. To przykład patodeweloperki grzmiała ursynowianka z Kabat.
Zabudowanie działek wchodzi w ogóle w grę między innymi przez brak planu miejscowego dla tej
części Ursynowa. O przystąpienie do jego uchwalenia władze dzielnicy starały się dwukrotnie pierwszy raz w lipcu 2020 roku i drugi w maju 2022 roku - wysyłając wniosek do stołecznego Biura
Architektury i Planowania Przestrzennego. Ten drugi przyniósł już pozytywny dla mieszkańców
skutek - wniosek dewelopera o warunki zabudowy został zawieszony.
- Zawieszono postępowanie w tej sprawie na 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku, czyli do 22
grudnia 2022 r. Przy czym w przypadku niepodjęcia przez Radę m.st. Warszawy uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzania planu zagospodarowania w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia
postępowania, organ podejmie zawieszone postępowanie - mówi Kamila Terpiał, rzeczniczka
ursynowskiego ratusza.
Tymczasowym wybawieniem może okazać się... linia energetyczna, która przebiega nad tym
terenem. Aby móc budować przy STP trzeba ją najpierw skablować, czyli zakopać w ziemi.
- Takiego wystąpienia nie ma. Wymagałby on porozumienia z operatorem. Mogę się tylko dziwić, że
taki wniosek [dot. budowy bloków - dop. red.] został złożony - mówił burmistrz Ursynowa Robert
Kempa, który pojawił się na spotkaniu mieszkańców.

Skablowanie linii jest czasochłonne i wymaga zgód operatora. Cały proces trwa ok. 3-4 lat, a
właściciel działki w tym czasie mógłby ją jedynie ogrodzić, bo budowy pod linią nie może zacząć.

"Najpierw kręgosłup"
Teren zachowałby swój zielony charakter na stałe i bez jakichkolwiek możliwości zabudowy, gdyby
udało się uchwalić dla niego plan miejscowy.
- Miasto nie było do tej pory zainteresowane uchwaleniem planu. Ta polityka jest w całej Warszawie i
deweloperzy dzięki temu robią, co chcą - stwierdziła jedna z mieszkanek.
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego rzeczywiście koncentruje się w tej chwili na planach
zapobiegających niekontrolowanemu rozlewaniu się miasta, a nieco zapomina o już zabudowanych
terenach. Powodem mają być prace nad nowym studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego dla całej Warszawy i na tym głównie się ono skupia.
- Dopiero do niego chciałoby, aby nawiązywały plany miejscowe. Najpierw tworzymy kręgosłup, a
potem dodajemy resztę kości - mówił z kolei burmistrz Kempa.
Mieszkańcy zastanawiali się, jakie działania powinni podjąć, by doprowadzić sytuację do
szczęśliwego dla nich i pewnego zakończenia. Część proponowała działać z pomocą swojej
spółdzielni - SBM „Merkury”. Pojawiały się jednak głosy, że spółdzielnia nie bardzo chce pomóc.
- Rozmawiałem z zarządcą ze spółdzielni. Stanowisko było takie: walczcie, walczcie, ale oni i tak

wybudują. Oczywiście możemy eskalować problem za pomocą spółdzielni, ale powinniśmy też sami
napisać do władz - wołał mieszkaniec ul. Polnej Róży.

Ostatecznie mieszkańcy usłyszeli, że najlepiej złożyć petycję do Rady m.st. Warszawy, która może
zobowiązać prezydenta do rozpoczęcia prac nad planem miejscowym.
Mieszkańców czeka więc teraz zdobycie odpowiedniej liczby podpisów, wymaganej do złożenia takiej
petycji. Pozostaje jeszcze kwestia jej przedłożenia i podjęcia odpowiedniej uchwały przez radę
miasta. W lipcu - na najbliższej sesji - raczej to już nie nastąpi. Kolejna szansa będzie dopiero w
sierpniu. Akurat w dwa miesiące po zawieszeniu postępowania w sprawie warunków zabudowy dla
działek przy Polnej Róży.
- Wtedy odwiesimy procedurę, zbierzemy opinie i wydamy lub odmówimy wydania decyzji - tłumaczył
urzędnicze procedury burmistrz Kempa.
Największe znaczenie w zachowaniu zielonego terenu na Kabatach będzie miał termin uchwalenia
planu miejscowego, w którym zostanie zapisane, że cały mini park wzdłuż STP to zieleń. Przeciętnie
na plan w Warszawie czeka się nawet 5-6 lat. Uchwalony plan unieważnia wszystkie wydane warunki
zabudowy, nie unieważnia natomiast wydanych pozwoleń na budowę. Ciekawe, kto będzie pierwszy?
Miasto z planem czy deweloper z pozwoleniem...
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