Projekt UCHWAŁY NR ………
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia ………
w sprawie ustanowienia cmentarza wojennego pod nazwą
„Fortyfikacja – Mauzoleum Reduta Ordona”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2) oraz pkt 15, w związku z art. 7 Ust. 1 pkt. 13
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. 2018 poz. 994
z późn. zm.), oraz na podstawie oraz z art. 1 ust. 1 i 2, art. 4 ustawy z dnia 31
stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118,
poz. 687 i Nr 144, poz. 853, z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r.
poz. 1741, z 2015 r.poz. 935, i poz. 1274) w związku z Art. 10. Ustawy z dnia
28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych ( Dz. U. z 2017 r. poz.
681, z 2018 r. poz. 369.)
Rada Miasta Warszawa
uchwala co następuje:
§1 Podjąć działania związane z ustanowieniem na terenie Dzielnicy Ochota
cmentarza wojennego żołnierzy polskich i rosyjskich poległych w czasie walk
toczonych w dniu 6 września 1831 roku w czasie Powstania Listopadowego o
Redutę nr 54 zwaną Redutą Ordona.
§2 Wymieniony obszar definiują następujące działki o nr ew.:
5 (część), 10/1, 10/3, 10/4, 10/5, 14/2, 16, 17, 18/1. 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 21,
22, 23, 24/4, 24/10, 24/11, 24/12, 24/13, 24/14, 25, 26 (część), 52 - położone w
obrębie 2-03-02, w rejonie Alei Jerozolimskich - al. Bohaterów Września - ul.
Na Bateryjce, por załącznik graficzny. Granice cmentarza wojennego pozostać
mają w zgodzie z granicami fortyfikacji oraz pola walki określonymi w decyzji
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 1202/2015 z dnia
16 listopada 2015 r.
§2 W związku z §1 Nakłada się na Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
obowiązek uzyskania wszelkich niezbędnych opinii i decyzji administracyjnych
wymaganych dla ustanowienia cmentarza wojennego a także:
- Bezzwłocznego objęcia terenu odpowiednim, zgodnymi z planowanym
przeznaczeniem pod cmentarz wojenny miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

- Przygotowania planu cmentarza wojennego z uwzględnieniem rekonstrukcji
pierwotnej formy terenowej reduty nr 54 zwanej Redutą Ordona, w tym
zlokalizowanie na terenie tak utworzonego Mauzoleum osobnego budynku
przeznaczonego pod zorganizowanie izby pamięci Reduta Ordona.
§4 Przekazać wojewodzie mazowieckiemu dyspozycję dotyczącą realizacji
przez niego obowiązków wynikających z przepisów prawa wymienionych w art.
5a Ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych.
§5 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta St. Warszawy
§6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy
(-)

Uzasadnienie
Reduta Ordona poza tym, że stanowi cenny zabytek militarny, co potwierdzone
zostało przez wpis tego obiektu do Rejestru zabytków stanowi także cmentarz
poległych żołnierzy wojsk powstańczych oraz szturmujących Redutę Rosjan,
miejsce to stanowi świadectwa zdarzenia bardzo ważnego dla tożsamości
Narodu Polskiego. Ważnego szczególnie dla mieszkańców Warszawy, stanowi
symbol poświęcenia utrwalony w literaturze polskiej. Cmentarz ten posiada
bardzo duże materialne i niematerialne znaczenie dla świadomości narodowej.
Kilka lat temu pod apelem o zachowanie i ochronę Reduty Ordona mieszkańcy
Warszawy złożyli ponad 3 tys. podpisów, co dowodzi bardzo dużego
społecznego wymiaru potrzeby ochrony i upamiętnienia poległych
pochowanych w tym miejscu polskich żołnierzy.
W wyniku niefortunnej decyzji związanej ze sprzedażą przez miasto st.
Warszawę znacznej części wspomnianego terenu prywatnym inwestorom w celu
umożliwienia realizacji inwestycji związanej z zabudową mieszkaniową
powstaje potrzeba cofnięcia skutków nieodpowiedzialnych decyzji. Uznanie
obszaru za cmentarz wojenny stanowi najlepsze prawnie rozwiązanie kwestii
związanej z ponownym przejęciem nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.
Kwestie związane z uregulowaniem własności gruntów, zajętych pod cmentarze
wojenne, szczegółowo reguluje art. 5a ust. Ustawy z dnia 28 marca 1933 r.
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o grobach i cmentarzach wojennych, w myśl tych przepisów obowiązek
uregulowania spraw własnościowych związanych z ustanowienie cmentarza
wojennego stanowi zakres działania wojewody. Wobec powyższego
ustanowienie cmentarza wojennego w drodze uchwały Rady Warszawy nie
pociągnie za sobą istotnych wydatków po stronie miasta związanych z
obowiązkiem wykupu nieruchomości przez Skarb Państwa.
Ochrona Reduty Ordona wpisana została m.in. do Mazowieckiego
Wojewódzkiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, ustanowienie
ochrony w postaci ustanowienia cmentarza wojennego stanowić będzie element
realizacji zapisów planu wojewódzkiego.
Dzięki wierszowi Adama Mickiewicza „Reduta Ordona” stworzony został mit
Warszawy jako miasta niezłomnego. Przejawia się to m.in. w jednym z fraz tego
utworu

„Warszawa jedna twojej mocy się urąga,
Podnosi na cię rękę i koronę ściąga,
Koronę Kazimierzów, Chrobrych z twojej głowy,
Boś ją ukradł i skrwawił, synu Wasilowy!
Pozostawienie Reduty Ordona na pastwie planów deweloperskich stanowić
będzie niewyobrażalny gwałt na uczuciach patriotycznych nie tylko
mieszkańców Warszawy, ale także wszystkich Polaków. Dotychczasowa
bierność Rady Warszawy w kwestii ochrony Reduty Ordona raz uregulowania
stosunków własnościowych dla tego terenu jest dla nas wnioskodawców
przedłożonego projektu uchwały niezrozumiała.
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Załącznik graficzny
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