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Dzialalqc w imieniu Sp6ldzielni

dotyczqcq wybudowania dwukierunkowej
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Warszawa, dnia 8 lutego 2019 r.

osp il d Dr6g Miejskich w Warszawie
ihmielna 120

01 Warszawa
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stronie al. Lotnikow, na odcinku od wjazdu

pzy al. Lotnik6w 15 do skzyZowania al.

ciqg pieszy przy

rowerowa zostalaby wybudowana na dzialce nr

z ul. J. Kaczmarskiego. Wnioskowana Scie2ka

54 z obrqbu 1-04-11, kt6ra stanowi wlasnoS0 m.

st. Warszawy.

W chwili obecnej najblizsza Scie2ka rowerowa znajduje siq po wschodniej stronie ul. J.

Kaczmarskiego i biegnie na pOtnoc w kierunku Al. Wilanowskiej oraz na poludnie gdzie lqczy siq ze

Scie2kq rowerowq usytuowanq po p6lnocnej stronie ul. P. Gintrowskiego. Proponowana do

wybudowania Scie2ka rowerowa stanowilaby zachodniq odnogq istniejqcej sieci Scie2ek rowerowych i

zapewnialaby rowezystom m. in. dogodny dostqp do OSrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w

Dzielnicy Mokot6w przy ul. Niegociriskiej 2A. W dalszej pzyszloSci Scie2ka rowerowa moglaby ulec

przedlu2eniu,wzdlu2 publicznego ciqgu pieszego, w kierunku ul. P. Gintrowskiego.

Wybudowanie powyzszej Scie2ki rowerowej zgodne bytoby z ustaleniami miejscowego planu

zagospodarowania pzestzennego rejonu Slu2ewca Wschodniego, kt6rego rysunek pokazuje

przeb ieg wn ioskowan ej przez S poldziel n iq Scie2ki rowerowej.

Sp6ldzielnia Mieszkaniowa ,,Slu2ewiec" w Warszawie zamierza wykonad w 2019 r.

modernizacjg elewacji budynku przy ul. Beldan 8, kt6ry polqczony bqdzie z upozqdkowaniem terenu

wokol tego budynku. W zwiqzku z powylszymi robotami Sp6tdzielnia zwr6ci siq r6wnie2 do m. st.

Warszawy o pozytywne zaopiniowanie usuniqcia dzew i kzew6w w zlym stanie zdrowotnym, bez

szans na zachowanie ZywotnoSciw dlu2szym okresie czasu, kt6re znajdujq siq w trasie wnioskowanej

Scie2ki rowerowej i zastqpienie tych drzew i kzew6w nasadzeniem kompensacyjnym szpaleru dzew

na trawniku bezpoSrednio przyleglym do al. Lotnik6w, co r6wnie2 jest wskazane na rysunku

miejscowego planu zagospodarowania pzestrzennego rejonu SluZewca Wschodniego. Wykonanie

powy2szych prac zwiqzanych z gospodarkq drzewostanem na przedmiotowej nieruchomoSci
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handlowym usytuowanym

warunkuje realizacjg wnioskowanej Scie2ki rowerowej.
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Na fragmencie rysunku miejscowego planu zagospodarowania pzestzennego rejonu

Slu2ewca Wschodniego wskazane zostaly:

o kolorem czeruonym - trasa wnioskowanej Scie2ki rowerowej,

o kolorem niebieskim - trasa istnieiqcej Scie2ki rowerowej,

o kolorem zielonym - szpaler drzew wzdlu| al. Lotnik6w,

r kolorem 26ttym - teren OS|R m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokot6w.

Mamy nadziejg, 2e budowa pzez Zarzqd Dr6g Miejskich w Warszawie powy2szej Scie2ki

rowerowej, kt6ra stanowiC bqdzie czgSd infrastruktury rowerowej m. st. Warszawy pzysluZy siq

promowaniu ruchu rowerowego w ruchu miejskim.
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