
URATUJMY KRÓLIKARNIĘ, 

MOKOTOWSKIE PARKI, 

SZKOŁY, PORADNIE I PRZEDSZKOLA 

 

PETYCJA DO: Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz    Rada m.st. Warszawy 

  Prezydent m.st. Warszawy    Pałac Kultury i Nauki, XX p., pok. 2013 

  pl. Bankowy 3/5, pok. 129, 00-950 Warszawa  pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa  

  Pani  Małgorzata Omilanowska 

  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 

  00-071 Warszawa  

Szanowni Państwo, 

 My, niżej podpisani Mieszkańcy, zwracamy się do władz miasta stołecznego Warszawy o podjęcie działań 

zmierzających do obrony 

Królikarni wraz Muzeum Rzeźby z kolekcją dzieł Xawerego Dunikowskiego 

i z otaczającym ją parkiem, 

Parku Dygata, 

Parku Morskie Oko, 

Parku przy Stawie Promenada, 

Skweru Gwiazdy Polskiej przy ul. Konduktorskiej, 

Skweru z głazami narzutowymi graniczącego z zabytkowym Domem 

pod Skarabeuszami, 

 

Poradni Specjalistycznej Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii MOP 

przy ul. Boryszewskiej 4, 

Przedszkoli nr 45, 108, 145 i 149, 

Szkół Podstawowych nr 33, 69 i 107, 

Gimnazjów nr 1 i 5, 

Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych, 

Liceów Ogólnokształcących X i XLIV, 

Budynku dawnego przedszkola przy Podchorążych 31, w którym Mieszkańcy chcieliby, 

aby powstało Centrum Integracji Mieszkańców, wraz z ogrodem, 

przed skutkami reprywatyzacji. 

Nie zgadzamy się na eksmisję Muzeum, likwidację  parków, skwerów, placówek oświatowych i poradni 

specjalistycznej. Nie zgadzamy się na degradację naszej wspólnej przestrzeni. Chcemy, aby te z wyżej 

wymienionych terenów, które nie są objęte planami zagospodarowania przestrzennego, miasto objęło „mikro” 

planami zagospodarowania przestrzennego. Z kolei we wszystkich przypadkach, w sytuacji zakończenia 

postępowań w negatywny dla Mieszkańców sposób, chcemy, aby miasto przeszło do negocjacji z właścicielami 

roszczeń w sprawie przyznania za te tereny działek zamiennych. 



W szczególnej sytuacji znajduje się Królikarnia ze względu na złożony w sądzie wniosek o eksmisję Muzeum 

Narodowego. W tym przypadku do obrony dobra wspólnego wzywamy zarówno Miasto Stołeczne Warszawa, 

jak i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, któremu podlega. Nie dopuszczamy myśli o stracie pałacu 

wraz z otaczającym go parkiem i mieszczącym się w budynku muzeum. 

Wierzymy, że mając na względzie dobro mieszkańców Warszawy, przychylą się Państwo do naszej prośby. 

 

Wcześniej władze Warszawy przychyliły się do realizacji części naszych postulatów, zapowiadając przyjęcie nowej 

polityki władz m.st. Warszawy, zgodnie z którą od teraz, zamiast automatycznego zwracania nieruchomości 

oświatowych, władze samorządowe będą oferowały grunty zamienne. Na ten cel już teraz przeznaczono 21 miejskich 

działek, które, wedle pierwotnego założenia miały zostać sprzedane w przetargach zaplanowanych na 2014 rok, a w 

przyszłości na ten cel mają zostać wygospodarowane kolejne działki. 

Również na sesji Rady m.st. Warszawy z udziałem mieszkańców dot. m.in. problemów tyczących się reprywatyzacji 

zostało przyjęte stanowisko, w którym Rada m.st. Warszawy zwróciła się do Prezydent m.st. Warszawy o podjęcie 

pilnych prac w celu przystąpienia do sporządzenia miejscowych „mikro” planów zagospodarowania przestrzennego 

wszystkich terenów, na których usytuowane są placówki oświatowe, a do których są zgłoszone roszczenia związane 

z zw. Dekretem Bieruta. Radni stwierdzili wtedy, iż „bezzwłoczne podjęcie takich działań jest konieczne do ochrony 

bazy oświatowej w Warszawie, bez konieczności likwidacji boisk czy szkół w obecnych lokalizacjach.”. Uważamy, 

że powyższe działania należy rozszerzyć na inne obiekty i tereny użyteczności publicznej, w tym również tereny 

zielone. 

Wygospodarowanie działek zamiennych za wyżej wskazane tereny, a także objęcie tych z wyżej wymienionych 

terenów, które nie są objęte planami zagospodarowania przestrzennego, „mikro” planami zagospodarowania 

przestrzennego, uchroni je przed likwidacją i zapewni zachowanie ich dotychczasowego stanu. Z kolei wspólne 

działania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Stołecznego Warszawy przyczynią się 

do uratowania Królikarni wraz otaczającym ją parkiem i mieszczącym się w pałacu Muzeum Narodowym. Dlatego 

zwracamy się do Państwa o uratowanie dobra wspólnego Mieszkańców Warszawy i Mokotowa przed skutkami 

reprywatyzacji. 

Wnioskodawca:        Z poważaniem  

Maciej Łapski         Niżej podpisani Mieszkańcy 

Warszawa Społeczna – Oddział Mokotów 
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