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Towarzystwo Przyjaciol Otwocka przedstawia uwagi do ponownego wylozenia 
Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miasta 
Otwocka okreslonego w obwieszczeniu Prezydenta Miasta z dnia 25 listopada 2013 r. wedlug 
zal^cznika. 

Prezes 

Towarzystwa Przyjaciol Otwocka 

Sebastian Rakowski 

ZAL^CZNIK nr 1: Uwagi do Studium Uwarunkowari i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego 
fragmentu miasta Otwocka okreslonego w obwieszczeniu Prezydenta Miasta 
z dnia 25 listopada 2013 r. 
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Zal^cznik nr 1 

Uwagi do STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKOW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO fragmentu miasta Otwocka 
okreslonego w obwieszczeniu Prezydenta miasta z dnia 25 listopada 2013 roku 

1. Proponowane zmiany nie uwzgl^dniaj^ uwag przedstawionych przez TPO 
w pismie do Rady Miasta i Prezydenta miasta z dnia 19 czerwca 2013 r. 

2- Brak uwzgl^dnienia w wylozonym studium fragmentu miasta obiecanego przez 
wladze miasta "parku kulturowego". Wprowadzenie na tym obszarze zabudowy 
wielorodzinnej jest zamierzeniem wr?cz przeciwnym. 

3. Jesli obszar intensywniejszej zabudowy mialby obj^c proponowany fragment 
Otwocka, to w studium musialyby si^ znalezc nowe rozwiqzania 
komunikacyjne dla wschodniej cz^sci miasta 

4. Zabudowy wielorodzirmg i uslugow^ mozna dopuscic w obr^bie ulic 
Warszawskiej, Zeromskiego, Reymonta, Diuskiego traktuj^c ten obszar jako 
centrum wschodniej cz?sci OtAvocka. 

5. Obj^cie mocno zaiesionych starodrzewem sosnowym obszarow na wschod 
i poludnie zabudowy wielorodzinn^ jest niedopuszczalne. 

6. Szczegolnie kuriozalna jest propozycja obj^cia zabudowy wielorodzinnq 
terenow w kwartale ul. Cybulskiego, Kumakowicza, Krasihskiego 
i Warszawsk^, gdyz zabudowa ta dochodzi juz do zielonej dzielnicy 
Srodborow. 

7. Zaproponowane zmiany w studium maj^ charakter chaotyczny 
i nieprzemyslany. B^d^ sluzyc doraznym interesom lobby deweloperskiego 
i pogl^bi^ klopoty komunikacyjne miasta. 

8. Dopuszczenie intensywnej zabudowy w kwartale ulic wyszczegolnionych 
w punkcie 4 wymusza pozostawienie terenow podanych w punkcie 5 jako luzno 
zabudowanych wraz z wyznaczeniem tam terenow rekreacyjnych dla 
mieszkaricow wschodniego centrum miasta. 
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