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FINA}rsowAN'IE RozBI,DowY oBIEKTÓW PUBLIcz|tYcE

Szanowna Pa.ni Prezydent,

Niniejszj.m pragniemy przedstawió plopozycję finalsowania przez naszą społkę modemizacji oftz rozbudowy

stadionu lekkoatletycmego oraz innych obiektów uą'teca|ości publicznej zllajdujących się na nieruchomości

połoŹonej w vy'arszawie przy u|' Wawelskiej, *ykorzysb.wanych obecnie na cele działalności statutowej przez

stowarzyszenie Kultury Fizyczttej RKs SK.RA (.,Nierucbomość'').

w ostatnich rniesiącach Podjęliśmy pmce mające Da cęlu okeślenię opt'malnych rozwią:zań urbanistycatych

dotyczĄcych zagospodarowania przestrzennego Nieruchomości' które uwzględniĄby zasady anjrłnoważonego

rozwoju, nawią.zywałyby do spoltowych i rekeacyjDych funkcji Nienlchomości ajednocześnie pozwoliłyby tlam

sfinansować budowę obieków uĄrte.c'zności publiezaej '

w tol:u przeProwadzonych analiz, bad.ri oraz konsultacji społ€czDych w}pracowaliśmy dwie opcje

zgospodlrowania prz€strzenn€go Nieruchomości zgodne ze strategią Zlówlroważonego Rozwoju Unii

Europejskiej oraz zatvłjerdzf,.ną pźez Euopejską Radę U.banistów . KaItą Ateńską Potłyższe opcje (opcja A

zakładająca możliwość rvybudowania 196 000 m2 komercyjnej powiencbni uż}tkowej o.af opcja B zakładająca

możliwość wybudowania 1E6 000m2 Powierzchni uą/tkowej częśoi komercyjnej projektu) prezęnfujemy w

bros?ijlrze zĄączonej do niniejszego pisma' Przedmiotowe koncepcje stanowią lłyłącmie prwzycje Toz't.lię^fi

urbanistycznych dlo Nieruchomości i pra8niemy Podkleś|ić, że jesteśmy otwarci na partDe6ki dialog z Miastem

stołeoaym warszowa w celu uzgodnienia ostatecznego sposobu za gospodarowania terenu i stworzeDia plojęktu,

który pżyniesie belefity wszystkim mieszkańcom walszawy.
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w Dajbli^zych |atach budżret Miasta stołecznego waBzawy będą istotnie obciążać wydatki zwią7Źne z

finansowaniem strategicznyoh przedsięwzięó inwestydnych Miasta, tałichjaŁ budowa metra, rozwój sieci dróg

o.az trartspońu miejskiego, budowa Mosfu Północnego czy też modeńizacja i budowa sfpitali. W kontęKcie

oglaniczeń budżetowych, wobęc których stanie Miasto w związku f rea|jz.aqą powyższych walnych i

strategicanych planów infiasbul1ura|nych zadaliśmy sobie p}'tanie, w jalri sposób' jako podmiot pryvr'atnŁ

możemy wespżeć rozwój infiastlukury publicmej w zakesie funkcji sportu lekeacji oraf kultury a b/m sarnym

przycz}nić się do zaspokojenia tera^iejszych i przyszĘch potEeb ńieszkńów warszawy. w po}łyższJm

zakresie, nawiązując do dobrych prryL4adów z innych loajów, w których budowa obiektów spońowych jest

finatrsowana w głównej mi€rze ze środków prywatnych, jęsteśmy gotowi udzielió bezzwrotDego wsPafcia

finansowego pĘekowi rewitalizacji i budovy nowych obi€I.1ów sportowych i rekrearyjnych światowej klas.y.

za sqawąreaIiacji tego przedsięwzięcią kórego założenia prrygotowaliśmy we współpfaoy z RKs SKRA, na

Nieruchomości mają rea|ną szaDsę powstać ogólnodostępne, nowoczesne obiekty spoItowe i lelaeacyjne słuźące

obecn}Tn i przyszłym pokoleniom warszawiaków. wizja' którą dzielimy z RKs SKRA zakładą iż na

Nierucbomości zostanie wybudowany nowy stadion lekkoatletycay na 15.000 miejsc' dostosowany do

organizaoji ńźnorodnych imprez masolrych, bocany stadion rozgżewko\ły, park wodny oraz uzupehiające

obiekty uż}.tecaości publicatej' takie jak prrykładowo: Muzeum Ziemi, Muzeum sportu omz amfrteatr.

Jesteśmy gotowi udzielić bezz*.rotnego wsparoia finansowego dla programu rewitalizacji oraz budowy obiektów

uąltecaności publicaej na Nieruchomości w kwocie 180.000.000 PLN (stu osięmdziesięciu milionów złotych) w

przypadku mofiwości realizacji projektu zgodnego z opcją A proponowa.nej koncepcji' w prz5?adku możliwości

realizacji Fojektu zgodnego z opcją B kwota finansowania w},nosi 173.000.000 PLN (sto sieiemdziesiąt tŹy

miliony złotych) w pŹ}padl..u w}pmcowania, wspólnie z Miastem sto,lecznym warszawa innej, altemat}$nej

opcji zagospodarowania Nieruchomości Eysokośó kwoty fuMnsowania ufa|eźniona będzie od parafuetrów części

komercyjnej projektu rnożliwej do aealizowania na naszej cĘści teretru.

Na ob€cnym ętaPie pozostaje kw€stią otwaltą model prawny udzielenia przędmiotowęgo wspaxcia. okeślenie

powyższego modelu wymaga bowiem przeprowadzenia szczegóło*ych analiz pra\ł'nycb ipodatkowych. Nasza

sPółka jest gotowa zĄĄtgażowaó się w ich przeprowadzenie, o iIe uzyska potwierdzenie, iż Miasto Stołecale

warszawa jest Pżychy|nie nastawiode do wspĘracy w zakrcsie wĘmcowania opqmalnycĄ zgodjych ?
obowiązując},m Prawem rczwiązali, które doprowadzą do reri/italiz4cji tego terenu'
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Stanowisko Miasta stołęcznego wa$zawy w Ę,rn zakesie jest dla naszej spółki baldzo istotne. Realizacja

p|anowanej iDwestycji będfie możliwa jedynie PŹf, Parherskim zaangażowaniu ze stlony Miasta. Mając

Powyższ€ na uwadze chcielibyśmy także prosić aby Miaśo stołeczne wa$zawa rozważyło utwożenie albo

prrysĘpienie z RKs SKRA do społki, Idóra przeProwadzi przedmiotow€ inwestycje w obiokty infiastruktltry

spońowej i rekreacyjnej, otr4/mując od naszej sPlj'łki bezzwTotne wspalcie finansowe na budowę tych obiektów,

Pod warunki€m uzyskania stosownych Pozwoleń zgodnych z Foponowanąkoncepcją Proponujemy bowiem aby

Miasto Stołecale warszawa wspólnie z RKs SKRA, 2.a pośrednictw€m spółki celowej w której podmioty te

byłyby udziałowcami, stało się współwłaścicielem obieldów u lteczności publicaej, kóre zostaną

anodernizowane lub wybudowane da Nieruchomości Przez Ę spółkę, ze środków ufyskanych od naszej firmy.

Udział Miasta stołecmego warczawy w realizacji planowanego pżedsięwźęcia pozwo|iĘ należ,ycie

zabezpj.ec4ó interes publicmy w odniesieniu do budowy a następnie eksploatacji łybudowanych obiektów'

PowyŻsza stn'ktura jeś wyłącalie plopozycją ze strony lasfej społki oraz RKs SI(RA, niemniej jednak jesteśmy

otwalci na inne formalno-pńwne rozwiq.zania w tym zakesie. Proponujemy również f2stosowanie rachunku

powiemiczego jako narzędfia, które w naleąty sposób zabezpieczy interes mieszkĄńców warszawy w zakresie

pŹrkazania kwoty wsparcia na powyxzy cel przed formalnym umożIiwieniem realizacji inwestycji.

Pragniemy ponadto wskazać, iż w rcku 200ó roku nasza sŃłka udzieliła RKs SKRA wsParcia finatrsowego w

wysokości przgkracf2jqcej 2l'000.000 PLN. Nasza chęó dalszego wspiemnia rozwoju funkcji publicalych na

Nieruchomości pozostaje zatęm ni€znięnna.

wierzymy, ż realizacja programu inwestycyjnego na Nieruchomości pozwoli nie tylko powńcić RKs SKRA do

lat jego świetnośoi, ale spowoduje także, iż Nieruchomośó stanie się miejscem łączącym wszystkie potn€bne

waĘzawie funkcje, z poszgnowaniem środowiska oraz hadycji i historii Nieruchomoścl.

Uprzejmie prosimy Panią Pre?rydent o ustosunkowanie się do powyższej zaprezentowanej propozycji'

Z wyrazami szacur*u,

zĄłącd|iki|

l. Brosfura prezentująca propozycję konc€pcji zagospodarowania w opcji A oraz opcji B'
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Do wiadomości:

l. Mitrist€r spońr i Turystyki. MirosŁw Drz€wiecki

2' z'&lił4xź'fuezydefia n.s1. !/aBza\ły Jacek wojciechowicz

3. Ąr€ktor Biura sporbr i Reheacji Urzędu n.sl waĘz&wy _ wiestaw wilczyński
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