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Naszznak:
UD-VI-WOD-RD.0093-38712019.AME/DSZ   

  

Pani Mirosława Terlecka

Radna Rady Dzielnicy

Praga-Południe

dooaaa

w odpowiedzi na Pani interpelację nr UD-VI-WOD-RD.0003.387.2019.AME, złożoną

dnia 02.07.2019r., w której porusza Pani m.in. kwestię inwestycji przy

ul. Zakopiańskiej 6 w Warszawie, informuję, że w chwili obecnej w Wydziale

Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga-Południe nie jest procedowany żaden

wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na wskazanym terenie.

Postępowanie administracyjne wszczęte w dniu 24.10.2018r. wnioskiem inwestora

— firmy PKL Group Sp. z o.o. sp. komandytowa w sprawie zatwierdzenia projektu

budowlanego i wydania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego

wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz rozbiórkę istniejącego budynku

mieszkalnego jednorodzinnego na dz. ew. nr 82 z obr. 3-01-12 przy ul. Zakopiańskiej

zostało zakończone decyzją Prezydenta m. st. Warszawy nr 32/19 z dnia

23.01.2019r. o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia

pozwolenia na realizację przedmiotowej inwestycji. Decyzja ta jest ostateczna

i kończy podstępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.

Odnosząc się do problemu zmiany Uchwały Nr L0)0X5III/2764/2006 Rady Miasta

Stołecznego Warszawy z dnia 19 października 2006 roku w sprawie uchwalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy informuję, że

Pani interpelacja zostanie przesłana do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

m. st. Warszawy, które jest właściwą komórką organizacyjną w sprawach związanych

z planowaniem przestrzennym, celem zajęcia stanowiska w poruszonej przez Panią kwestii.

O zajęciu stanowiska przez Biuro zostanie Pani poinformowana odrębnym pismem.
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Pani

Marlena Happach

Dyrektor Biura Architektury i Planowania
Przestrzennego

Urzędu m. st. Warszawy

UI. Marszałkowska 77/79
00-683 Warszawa

 

TY bANLGL VIA

niniejszym przesyłam kserokopię Interpelacji nr UD-VI-WOD-RD.0003.387.2019.AME/JMO
Pani Mirosławy Terleckiej, Radnej Dzielnicy Praga-Południe złożonej w dniu 02.07.2019r.
z prośbą o przekazanie informacji w zakresie posiadanych kompetencji tj możliwości
przystąpienia do zmiany istniejącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rejonu Saskiej Kępy.
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Załącznik:

1. kserokopia Interpelacji


