Czy cały Ursynów zostanie zabudowany? Dziś forum
obywateli
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Tytuł jest prowokacyjny, bo pewnie nie cały a tylko część. Ale pytanie uzasadnione, bo
deweloperzy wciskają nowe bloki w każdy atrakcyjny i wolny teren na Ursynowie. Dlaczego
miasto na to pozwala? Jak mieszkańcy mogą przeciwdziałać intensywnemu zabudowywaniu
dzielnicy? O tym dziś na kolejnym spotkaniu grupy "Obywatele Ursynowa" w realu.
Władze miasta bardzo powoli uchwalają plany zagospodarowania przestrzennego a przecież na
terenach bez takiego planu, łatwiej o powstanie nowej zabudowy, która nie pasuje do otoczenia,
nadmiernie ingeruje w życie sąsiadów i zabiera miejsce na usługi naprawdę potrzebne
mieszkańcom.
Takich przykładów na Ursynowie jest bez liku. Wspomnieć należy choćby budowę "Zakątka Cybisa",
dla której pozwolenie miasto wydało, w bardzo dziwnych okolicznościach, tuż przed uchwaleniem
gotowego już planu miejscowego. W planie była zieleń, ostatecznie są przewymiarowane bloki,
których budowa ciągnie się od wielu lat.
Czy podobny los czeka Plac Wielkiej Przygody na Stokłosach? Co z przedpolem Lasu Kabackiego, na
którym wkrótce wyrosną nowe bloki? Czy mieszkańcy mają jakikolwiek wpływ na politykę miasta
wobec deweloperów?
O tym właśnie rozmawiać będą dziś ursynowscy społecznicy, politycy i przedstawiciele organizacji
pozarządowych na III Forum Obywateli Ursynowa.
- Chcemy poinformować mieszkańców o procesie uchwalania planów miejscowych. Pokazać jak
wygląda to krok po kroku. Wielu z nich nie ma pojęcia, że ma wpływ na to co zostanie w takim planie
zapisane - mówi Tomasz Wałkuski, jeden z organizatorów Forum.
Temat zostanie ukazany na przykładach - będą to punkty zapalne na mapie Ursynowa - Plac Wielkiej
Przygody, przedpola Lasu Kabackiego, tzw. Psia Górka czy ul. Belgradzka.
Ekspertami zaproszonymi do udziału w Forum Obywateli Ursynowa są: Ludwika Ignatowicz ze
Stowarzyszenia na Rzecz Poprawy Środowiska Mieszkalnego "ODBLOKUJ" oraz Monika Komorowska
z miejskiej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.
Spotkanie odbędzie się w sali nr 136 ursynowskiego ratusza o godz. 18:00. Wstęp wolny.
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