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Warszawa, dnia 28 maja 2009

sz. P. Dańusz Baltoszewicf
G azeta w ybor cz,a (Gaz eta stołeczna]

Do wiadomości:
S2, P. Sewer)'n Blumsztain
Redaktor Naczelny Gazety stołecznej

LIST OTWARTY

Szanowny Panie Redaktorze,

W związku z opublikowaniem w Gazecie sto,}ecznei w dniu 25 maja b'r' aftykułu Pana autorstwa pL ,'Nie
warto oddawać pola,, zawielającego informacje, które nie pokrywają się z fakami, niniejsz},m upŹejmie
prosimy o fapoznanie się 2 poniższym wyjaśniehiem poszcze8ólnych kwestii' Jednocfeśnie, odwofując się
do Pańskie]'etyki dziennikarskie]', mamy nadzieię/ że jako dzi€nnikarz z bo8atym iloświa.lczeniem
zawodow)rrn nie będzie się Pan wahał z dokonaniem analizy oraz weryfikacją formalno.prawną poniższych
informacji, a profesionalizm i etyka zawodowa - niewątpliwie stanowiące podstawę wykonywania zawodu
dziennikarza - nie pozwolą Panu na świadome lub nieświadome kont}'nuowanie wprowadzania opinii
publicznei wbłąd.

1. UZYTKOWANIEWIECZYSTE
Przedstawia Pan kwestię prawa użytkowania wieczystego w tab sposób, jakby było ono plawem do
dzierźawy gruntu lub umową najmu. Tj.mczasem prawo uż)itkowanja wieczyste8o jest swoistym rodfaiem
prawa własności. UżJrtkowanie wieczyste iest chronione polskim prawem podobnie jak prawo własności.
zgodnie 2 kodekem cywiln}'rn każdemu użytkownikowi wieczystego pnysfuguje rosfĆzenie o
przedłużenie olaesu użytkowania wieczystego na okres od 40 do 99 |aL leśli miaslo odmówi przedłuźenia
oktesu użytkowania wieczysteBo, uż}tkownik wi€czysty ma prawo domagać się pEedłużenia na drodze
postępowania sądowe8o (w załączeniu treść alt. 236 kodeku c}.wilnego) - przepisy powyższe omija Pan
dotykając tematyki posiadanego przez nas uż}'tkowania wieczyste8o.

2. POLE MOKOTOWSKIE A PARX POLE MOKOTOWSKTE IM. MARSZAI,M I. PILSUDSKIEGO
obszar nosząry nazwę Pole Mokotowskie zoste} utworzony w ieszcze w xlx wieku i zairnował
powierzchnię ponad 300 hektarów. Park Pole Mokotowski€ im. Mars'ałka Józefa Piłsudskiego zosta}
oficja|nie otwarty 19listopada 1975 Ioku. Zajmuje obszal o powieŹchni 65 hektarów. 
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Teren przy ul' Wawelskiej 5 jest połoźony w obrębie obszaru Pole Mokotowskie, a]e nie stanowi części
Parl\.u Pole Mokotowskie im' Józefa Piłsudskiego' Na potwierdzenie te8o, ź€ sllra nigdy nie była i nie jest

c7ęścią parkU W zalączeniu przedsLawiamy:

a) wypis z lejestru gruntów Parku Pole Mokotowskie im. Józefa Pjłsudskiego [część między
Niepodległości a Zwirki i Wigury) nie obejmująryterenu SI{RY;

b] w}?is z lejestru gruntów terenu pvy Wawelskiej 5 (sKRA]j

c] wycią8 ze studium w któr}tn przedmiotowy telen oznaczonyjest s}mbolem Us, czy]i nie jako teren
parku [obszaryzieleni publicznejw studium oznaczone s4 s}.mboIem zP)j

dl analiza historyczna obszaru Pole Mokotowskie;

e) zdjęcie tabljry informaryjnej pokazująĆej granice parku zlokalizowanej na terenie Parku Pole
Mokotowskie im. ]ózefa PiłsUdskiego'

3. PARKśwnTŁA - RÓWNoLEGŁE oPclEwYsoKAI NISKA

Pański poniedziałkowy artykuł fawiela informacje niefgodne z prawdą a mianowicie, że:
1, usilnym dążeniem naszej spółki było uzyskanie możIiwości budowy ,,drapaczy chmur,', któ.e

chcieliśmy ,'l^'cisn ąć,, w nalożnik Pola Mokotowskiegoj

2. ponieważ nie udało się nam pzeforsować ''dlapaczy chmur,, jak Pan napisał - nasza spółka

',spuściła z tonu,,i w t}.rn momencie koncentruie się na niższej zabudowie.

Tymczasem fakty są następujące: w dniu 27 lutego 2008 roku na prezentacji projeku w PKjN
przedstawiliśmy dwie przykładowe opcje fagospodarowania terenu - opc'ę rĄysoką i niską - jako

propozycje wyjściowe do rozmów z miastem. obydwie opcje zagospodarowania przedstawione zostały
władfom miasta wraz z ofertą finansowania budowy obiektów sportowych dnia 27 |utego 2008 [w
załączeni)) oref naszą deklaracją' że jesteśmy gotowi do wprowadzenia do naszych propozycii

urbanistycznych zmian. Nie jest więc prau'dziwa przedstawiona przez Pana informacja, że opcia niska
pojawiła się w ostatnim czasie, plezentowana była ona bowiem od pocz4tkuwraz z opcją Wysoką.

Niezmiernie dfiv{i nas pomi].anie przez Pana tak istotnych faktów, zwłaszcza, że był Pan obecny na wyżej
wspomnianej, pierwszej preuentacji projektu PaIk swiatła, w dniu 27 lutego 2008 roku' ]ak zapewne
doskona|e Pan pamięta podcfas tei prezentac].i wysoka opcja zabudo\r',?y była przedstawiona przez
przedstawicieli firmy soM, a niższa opcja zabudowy zost2ła zaprezentowana przez Plofesora stefana
Kuryłowicza.

4. BASENY

Ru etelność dziennikarska nakazuje, aby nadmieniając,
Pan opinię pubIicfnq o r}an, że plan miejscotty w

basenów kqpielowych'

iż ',tęsknicie Państwo za basenami, poinformował

prz}Tadku uchwalenia uni€możliwi modernizację
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S. STUDIUM
Traktowanie przez Pana prz}toczonych przez nas podstawowych ustaleń sfudium d€finiujących
dopuszcza|ne na naszym terenie funkcje, iako ,,stlvierdzenie wyrwane z kontekstu,,jest całkowit}m
absurdem i moż'e świadczyć o Pańskim niedoinformowaniu w zakresie przepisów planowania
przestrzennego. Definicja ze sfudium pŹytoczona w naszym piśmi€ stanowi podstawę formalną dla
sporządzenia projektu planu miejscowe8o' Marginalizowanie przez Pana kluczowych zapisów studium,
które wyznaczaią możliwy sposób zagospodarowania nasze8o terenu w nasuei opinii świad.fyć może o
próbie manipulacii fakiami i próbie odwrócenia uwagi czytelników od meritum - podstawowych ustaleń
studium dla przedmioto\^/e8o terenu. W związku z q.rn pozwolimy sobie na przekazanie poniżei
podstawowych informacji na ten temat i przedstawić pełny kontekst - mamy nadzjeię, że pozwo]i to Panu
uniknqć powie|ania niejednoznacznych informacji w tym zakresie [w załącueniu pŹekazuiemy wyciąg
ustaleń studium d|a terenu [Js).

chcie|ibyśmy po raf ko|ejny przypomnieć, że:
r zgodnie z ustaleniami studium przedmiotolly teren jest przeznaczony pod usługi sportu i rekreacji

(Us] f możliwością realizacji na terenie komerryjnych funkcji uzupełniających - powierzchni
biurowych, hotelowych' wystawienniczych, usłu8owych, handlowych, itp.

. Teren przy u|. Wawelskiej 5 stanowi część strery śródmieścia funkcjonalne8o' Rekomendowany
przez studium wskaźnik intens}.wności zabudowy dla terenu w}'nosi 2, co urnożliwia realiuację na
przedmiotowym terenie ok.400 000 powierz.hni całkowitej kondy8nacji nadziemnych.

. wysokości zabudowy rekomendowane przez studium są warlościami orientacyjnymi i
uśrednionymi dla poszczegó]nych obszarów p]anjstycznych, prfy czym studium dopuszcza
lokalizację dominant wysokościowych (str' 106 treści studium).

całkowicie zgadzamy się f Pana stwierdzeniem, że istnieje różnica pomjędzy funkcjami podstawow}'mi [w
Pańskim tekście,,dominując}'rni',) a funkcjami uzupełniającymij studium definiuje tę kwestię bardfo
klarownie: przeznaczenie podstawowe terenu powinno zajmować ponad 50% powiefzchni terenu -

funkcje uzupełniaiące analogicznie mogą zajmować do 50% powierzchni terenu danego obszaru. z
ustaleń studium dla pżedmiotowego terenu wynika więc, że funkcje sportowo.lekrearyjne powinny
zajmować ponad 50yo powierzchni całe8o terenu, a uzupełniające funkcje komeIcyine - usługi - do 50%
powierzchni całeBo terenu. Patrząc na założenia projektu Park ŚWiatła moilna łatwo zauważyć, że ustalenia
studium zostały przef nas uszanowane - zabudowa komercyina (proponowana wzdłuż ruchliwych ulic)
Parku swiat}a zajmuie tylko ok. 11% powierzchni ca}ego terenu. Po odliczeniu 600/0 z całej powierzchni
terenu na tereny zielon€ na gr.uncie rodzlmym [co iest w}magane przez studium], zabudowa komercyjna
zajmu]'e tylko ok 25% powierzchni terenu plzeznaczoneEo pod zabudowę zgodnie ze studium, pozostałe
7s% terenu przeznaczonelo pod zabudowę zaimuią funkcje sportowe i rekreacy'ne oraz niezbędna
komunikacja.
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6. PROIEKTPIIINUMTEISCOWEGO
Napisał Pan' że ideą projektanta przygotowującego plan miejscowybyło stworzenie warszewskiego ,,parku
centra]nego,' - przestrzeni r€kTeacji i wypoczynku przeznacu onej dla wszystkjch warsfawiaków. Uważamy,
że Central Park w Nowym Jorku jest bardzo dobrym wzorem' Zgadzamy się całkowicie z pomysłem
projektanta' zgadzamy się tJrm bardziei, że |ako wladaiąry terenem położonym poza gTanicami
parku chcie|ibyśmy mieć możliwość iego fagospodarowania zgodnie z zasadami zrównoważonego
rozwoiu' Ustawa o zagospodarowaniu i p|anowaniu przestrzennym zobowiqzuje projektanta do
przygotowania planu miejscowego z8odnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, podczas 8dy w
przypadku planu Pole Mokotowskie w zakresie obszaru skry zasady zrównowaźone8o rozwoiu zostały
całkowIcie f lekceważone przez pro].ek!anta'

Ponadto proiekt planu mi€jscowego w części dotyczącej naszego terenrr nie odzwierciedla usta|eń studium.
Intensy.vvność zabudowy w projekcie planu miejscowego (wskaźnik intensy.lvności ok.0,5) została
ograniczona o 757o w stosunku do wskaźników studium (wskaźnik intens}ĄĄ'ności 2,0)'

Możliwość rea|izacji na terenie komercinych funkcji uzupełniających (biura, hotele, hande], usługi, iĘ.]
została ograniczona do minimum' Z te8o powodu nieprawdziwe są Pańskie sugestie, bowiem tak
ograniczona i]ość funkcii komerryjnych w planie mieiscowym nie Zapewni dobrego działania obiel.tów
spońowych, ani nie umoż]iwi pokrycia kosztów ich rewilalizacji'

Ponadto fwracamy Pana uwagę na rakL że ilość terenów zie|onych w proiekcie p|anu miejscowego jest
mniejsza niż rekomendowana w studium.

7. zIELEŃ & BILl|Ns PowIERzcHNI BIoLoGIczNrE czYNNEI
In|ormujemy Pana, że teren Fundac]'i Rozwoju Medycyny sportowej nie jest w|icfony w bilans zieleni
projeku Park swia|ła - prosimy więc o nie wprowadzanie opinii publicznej w błqd poprzez subiektywne
sugesrie' wskaźnik 60% powierzchni bio]ogicznie czynnej w projekcie Park swialła dotyczy zieleni na
gruncie todzińym na terenie będącym wuż}tkowaniu wieczyst}'rn cPIF oraz RKs sKM'

zgodnie z ekpertyzą przeprowadzonq przez Centrum chirurgii i Pielęgna€ji Drzew na przedmiotow}m
terenie nie znajdują się drzewa stanowiące pomniki przyrody. ledn}.rn z podstawowych załoi.eń nasze9o
projektu jest iak naimnieisza ingerencja w obecny drzewostan. Na przedmiotou'ym terenie pojawi się 12
hektarów urządzonej 2ieleni, a wartościowe drfewa zostaną zachowane'

Jeś]i chodzi o starodźew, o któr}łn wspomina Pan w artykule, pfzwlszczamy| że ma Pan na myśli
zabytkową aleję starych lip rosnących w pierzei ui. Źwirki i Wi8ury. drzewa te jednak nie znajdują się na
terenie naszejnieruchomości i nie są objęte nasz},rn proiektem'
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8. KOSZTY UTRZYMANIA STADIONU

w aftyku]e zamieścił Pan informację, Źe| ,,roczny koszt utz}mania stadionu to nawet 20% jego budowy',.

Zwracamy Panu uwagę na to, że w ostatnich pub]ikacjach prasowych, również na łamach Gazety

Wyborczel, podawane szacunkowe roczne koszty utrzlmanja Stadionu Narodowego i Stadionu Legii nie

przebacza)ą 3% wartości kosftów ich budowy' Skąd więc aż 7-k-rotny wfrost kosftów utrfymania w

przwadku planowanego stadionu SKRY?

Zwracamy Pana uwagę również na to, że proponowany w projekcie Park swiatła stadion lekłoatletyczny

planowany jest jako obield wie]ofunkciny, w pŹeciwieństwie do zapisów projektu planu miejscowe8o'

który wielofunkcyjność uniemożliwi. 0cfywistym jest że wielofunkcyjny stadion powinien posiadać jak

najwięcej powierzchni komerryjnych w celu maks}Ąnalizacji moż]iwych do uzyskania przychodów.

Ponieważ zgodnie z naszą propozycją to m'st. Walszawa i RKs SKRA będq właścicielem stadionu, o

ostateczn}'rn kształcie, parametrach i funkcjach stadionu decydować będq te podmioty'

9. PARK śwIATŁłvs. STUDIUM vs. osTATNIo oBowĘzulĄcY Pll|N MIEJscowY
Niska opcja Park-u Światła, będąca obecnje przedmiotem pub]icznej dysl.usji, jest zgodna pod wz8lędem
intensyu'ności zabudowy oraz wysokości z ustaleniami studium. Wysokości zabudowy lekomendowane
przez sfudium są wartoścjami orientacin}.mi i uśrednion}'rni dla poszczególnych obszarów planistycznych,
przy cz}'rn studium dopuszcza lokalizację dominant wysokościo\łych [str.106 treści studium]. Jedyn}'rn
niezgodn}m ze studium e]em€ntem jest funkcja mieszkaniowa lstanowiąca ok' 10% funkcji Parku swiatła],
](tórą to funkcję zaproponowaliśmy z uwagi na zasady zrównoważonego rozwoju, ale co do któIej od
początku dek]aru jemy moż|iwy komp|omis.

Pro].ekt Park ŚWiatła zBodny jest ról^,nież z ostatnio obowiązującyn planem miejscow}Ąn [w załączeniu
dec}zje o warunkach zabudowy wydane na podstawie ostatnio obowiąfująceBo planu mieiscowe8o].
chcielibyśmy również' zauwai,yć, że w prz}padku uchwa]enia p]anu miejscowe8o w obecn}m kztałcią
uż}tkownicy wieczyści mają prawo dochodzić odszkodowania z otułu Art'36,1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzenn}Tn,

PODSUMOWANIE

suBeruje Pan, że nasza firma chce zrealizować projekt kosztem Pola Mokotowskiego. To absolutna

niepralĄ,da' Realizacja projeku Park swiatła umoż]iwi całkowiĘ rewitalizację telenu tworząc otlvartą,

zielonq przestrzeń publiczną, nowoczesną bazę spoItowo.rekleacyjną spełniającą wspó}czesne wymo8i.

Ponadto projekt wpł}'nie na ożylvienie gospodalcze dzjelnicy, umożliwi stlvorzenie nowych miejsc pracy i

zostanie zrealizowany z8odnie z zasadami zrównoważone8o rozwoju oraz na zasadach partnerstwa

publicfno.prywatnego dzięki zaangażowaniu środków niepublicznych' Niezmiernie dziwi nas fak!, że nie

zauważa Pan tak oczylvistych społecznych kor zyści płynących z możliwości rea]izacii tego p rcjekfi' 
/
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Nie jestteż prawdą Pana stwi€rdzenie c}t',,w zamian zrobimy dookoła city', - proponowane bowiem przez
nas budynki komercine planowane są wfdtuż zachodniej graniry naszego terenu i ich powierzchnia
zabudowy l^/ynosi 11% powieŹchni całego 20 hektarowego terenu. Uży]Vanie więc terminu ,,zrobimy
dookoła city,,jest ni€zgodne z plawdą i].estko|ejną próbą wprowadzenia opinii publicznej w błąd.

z jakich powodów tak trudno zachować Panu obiektywizm i rzetelność, opierać swoie publikacje na
faktach i dokumentach, a nie w}asnei wyobraźni? z jakich powodów nie informuje Pan opinii pub|icznej o
tym, że intensywność proponowaneBo prfez nas plojekhr iest zgodna ze studium olaz ostatnio
obowiązując}m plan€m mieiscowym?

Mamy nadzieję, że pomimo treści artykufu do kórego Śię odnosimy, zwaźy.vvszy na Pana dfugoletni
dorobek dziennikarski, stać Pana będzie na to, aby choć przed sam}'rn sobą przyfnać się do tego, że
wprowadził Pan opinię pub|iczną w błąd pub|ikując nieprawdziwe oraz nierzet€lne informacie dotyczące
proponowanego przez nas projektu.

Z wyrazami szacunku,

KataEyna Ger!, --'

GIoba| PattncrŚ
Inves iment FUnd Sp. r  o.o.
0G l l 3 \i,6zJĘ' U] Emili| Pht.r 5 1
REGoN ]4o5]]42'] NIP 5:5-3.ó2'rnr

Z!.lalzriIi!
1' Treść artykułu 236 Kodeksu cywilnego
2' Wypis z r€jestru gruntów Parku PolĆ Mokotowsk'€ im. Józefa Pi}sudskiego (część rtlięd,y Niepod]egłoś€i a

Żwirki iWigury) potwierdzający, źe teren sKRYleźyWgranicach parku
3. Wypjs z reiestru gruntów terenu pĘy Wawelskiej 5 (SKRA)
4. wyciąg ze studium w którym przedmioto!^'y ter€n oznaczony jest iako Us czyli nie jako t€r €n parku (obszary

zieleni pub|icznej w studium oznaczonesą jako zP)
5. Analiza historyczna obszaru Pole Mokotowskie
ó. Zdjęcie tabiicy informacyjnei pokazuiącej granice parku zloka|izowanei na terenie Parku Pole Mokotowskie

im. Józefa Piłsudskiego
7' Decrzje owarunkach zabtudow z 1.998 oraz2001 roku wydanena podstawie ostatnio obowiązującego p1anu

niejscoweso
8. oferta ffnansowania obiektów publicznych z dnia2?,02'2008


