JAKI PARK
PRZY BAŻANTARNI?
RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
12 grudnia 2019 r.

O CO PYTALIŚMY?

O CO PYTALIŚMY?
Park Przy Bażantarni jest jednym z piękniejszych parków na
Ursynowie. Urząd Dzielnicy Ursynów planuje zaaranżować
jego południowo-wschodnią część.
W konsultacjach wzięli udział mieszkańcy, projektanci,
przedstawiciele zarządu i wydziałów Urzędu Dzielnicy
Ursynów miasta st. Warszawy.
Opinie mieszkańców pomogły w wypracowaniu finalnej
koncepcji zagospodarowania terenu, która zaprezentowana
została w grudniu 2019 r. na spotkaniu w Urzędzie Dzielnicy
Ursynów.

Koncert w Parku Przy Bażantarni w trakcie Dnia Patrona Warszawy, niedziela, 22 września 2019 r. w
ramach wydarzenia działał punkt konsultacyjny; fot. K. Łowicka

O CO PYTALIŚMY?

Zdjęcie lotnicze Parku Przy Bażantarni z granicą opracowania oraz podziałem na obszary o różnym przeznaczeniu
wg obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ursynów Południe – Kabaty

O CO PYTALIŚMY?
•

Konsultowany teren stanowi południowo-wschodnią
część Parku Przy Bażantarni, położonego w Dzielnicy
Ursynów; łącznie obejmuje około 5,41 ha.

•

Właścicielem gruntów jest miasto stołeczne Warszawa.
Terenem przeznaczonym na park miejski – z drobnymi
wyjątkami - zarządza dzielnica Ursynów. Ze względu na
powiązania funkcjonalno-przestrzenne, do obszaru
opracowania włączono również fragmenty terenów
sąsiadujących pasów drogowych: ul. Przy Bażantarni,
ul. Jeżewskiego, zarządzane przez dzielnicę Ursynów
oraz fragment terenu pasa drogowego ul. Jana Rosoła,
zarządzany przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, a także
teren zarządzany przez Lasy Miejskie.

Zdjęcie parku; fot K. Łowicka

O CO PYTALIŚMY?
•

Obecnie na terenie, którym się zajmujemy znajdują się:
park linowy, sąsiadujący z nim wąski chodnik betonowy,
łączący zagospodarowaną część parku z ul. Jeżewskiego
oraz – w części wschodniej – dojazd do zespołu boisk
sportowych z budynkiem zaplecza Orlika. Pozostały teren
jest nieurządzony, pokryty zwartą zielenią wysoką.
Na terenie występują liczne przedepty.

•

Dla całego konsultowanego terenu obowiązuje MPZP:
Ursynów Południe – Kabaty, uchwalony
10 lipca 2008 r.

•

Południowo-wschodnia część Parku Przy Bażantarni to
teren przeznaczony na zieleń z funkcją rekreacyjnowypoczynkową przy założeniu, że min. 90% powierzchni
będzie stanowiło powierzchnię biologicznie czynną.
Chodnik łączący zagospodarowaną część parku z ul. Jeżewskiego; fot K. Łowicka

O CO PYTALIŚMY?
Przedmiotem konsultacji społecznych był sposób
zagospodarowania południowo-wschodniej części Parku
Przy Bażantarni.
Podczas spotkań z mieszkańcami pytaliśmy o:
 opinie na temat funkcjonowania części
niezagospodarowanej Parku Przy Bażantarni,
 sposób spędzania wolnego czasu w parku,
 opinie na temat projektu wstępnego zagospodarowania
parku,
 potrzeby i oczekiwania mieszkańców względem parku.
Plansza konsultacyjna przedstawiająca wstępną koncepcję zagospodarowania południowowschodniej części Parku Przy Bażantarni. PROINWESTYCJA Łowicka Katarzyna

O CO PYTALIŚMY?
Pytania dotyczyły:
• charakteru, w jakim powinien zostać utrzymana
ta część parku (czy mieszkańcy oczekują naturalnego,
leśnego charakteru, z ograniczoną ingerencją w stan
istniejący, czy też preferują kontynuację w duchu
zachodniej, zagospodarowanej części parku),
• funkcji, jakie powinien on pełnić oraz ich wzajemnego
rozmieszczenia,
• sposobów rozwiązania układu komunikacji pieszej oraz
rowerowej, z uwzględnieniem szerszego kontekstu
pozostałej części Parku Przy Bażantarni oraz terenów
sąsiadujących,
• rozmieszczenia obiektów małej architektury,
• ochrony wartości przyrodniczych oraz wprowadzenia
elementów o charakterze edukacyjnym.

Zbieranie uwag mieszkańców i dyskusja o projekcie w trakcie jednego z 3 dyżurów projektantów w
punkcie konsultacyjnym; fot K. Łowicka

KALENDARIUM

KALENDARIUM
Rozpoczęcie konsultacji społecznych // 11 września 2019 r.
Zbieranie opinii (mailowo/pisemnie) // 11 września – 13 października 2019 r.
Punkty konsultacyjne // 22 września, 25 września, 2 października 2019 r.
Spacer badawczy po terenie Parku Przy Bażantarni // 28 września 2019 r.
Warsztat projektowo-konsultacyjny // 5 października 2019 r.
Zakończenie konsultacji społecznych // 13 października 2019 r.

CO USŁYSZELIŚMY?

UCZESTNICY
Frekwencja na spotkaniach w punktach konsultacyjnych
na terenie parku oraz przy stacji metra była wysoka.
W trakcie każdego ze spotkań z mieszkańcami,
przeprowadzono rozmowy z około 30 osobami.
Część osób pojawiła się na więcej niż jednym spotkaniu.
W trakcie spaceru po terenie parku obecnych było 10 osób,
a w warsztacie w Urzędzie Dzielnicy – kilkunastu
mieszkańców.
Na adres konsultacjespoleczne@ursynow.pl przesłano
11 wiadomości.
W konsultacjach uczestniczyli mieszkańcy Ursynowa,
w znacznej mierze mieszkający w bezpośrednim
sąsiedztwie terenu opracowania, w tym też osoby aktywnie
działające na rzecz lokalnej społeczności.
Punkt konsultacyjny w Parku Przy Bażantarni, al. KEN w okolicy skateparku.
2 października 2019 r.; fot. K. Łowicka

OPINIE I POMYSŁY
Funkcje i ich rozmieszczenie
• Leśna część parku powinna zachować naturalny charakter
i zostać zagospodarowana w znacznie mniej intensywnym
stopniu niż zachodnia, urządzona część.
• Nie powielać funkcji z zachodniej części parku, takich jak
plac zabaw z nawierzchnią z tworzyw sztucznych,
skatepark, itp.
• W sąsiedztwie terenów już zagospodarowanych, wskazane
jest wprowadzenie funkcji rekreacyjnych takich jak:




•

•

Street-workout i strefa relaksu – przy boiskach
sportowych,
siłownia plenerowa dla seniorów – w północnej części
terenu przy ulicy Przy Bażantarni.
Potrzebne jest utworzenie wygrodzonego i urządzonego
psiego wybiegu – dobra lokalizacja to teren od strony
ul. Rosoła.
Trzeba też pozostawić część otwartych terenów jako
niezagospodarowane, wielofunkcyjne polany (gra
w badmintona, frisbee, pikniki i inne wydarzenia
plenerowe).

Podział terenu opracowania na części, do których odnosili się uczestnicy konsultacji społecznych

OPINIE I POMYSŁY
Funkcje i ich rozmieszczenie
•

Ciekawą propozycją jest naturalny ogród do zabawy
- bez sztucznych nawierzchni i plastikowych urządzeń zlokalizowany w części leśnej, w rejonie głównej ścieżki
spacerowej.

•

Zgłoszone zostały liczne sugestie dotyczące funkcji
edukacyjnych, przybliżających użytkownikom parku
wiedzę z zakresu ekologii, fitosocjologii, awifauny,
informacje o pomniku przyrody (dębie na terenie
Centrum Ogrodniczego), itp.

•

Pojawiły się głosy za realizacją małej tężni solankowej.

•

Warto przywrócić w parku pikniki śniadaniowe. Parking
przy boiskach sportowych umożliwia zaproszenie
foodtrucków.

•

Na terenie Parku Przy Bażantarni potrzebna jest toaleta
publiczna.

•

Przydatne byłoby dodatkowe przejście dla pieszych przez
ulicę Przy Bażantarni.

Wizualizacja ze wstępnej koncepcji zagospodarowania południowo-wschodniej części Parku Przy
Bażantarni. PROINWESTYCJA

OPINIE I POMYSŁY
Zieleń
• Koncepcja projektowa powinna uwzględniać naturalny
charakter leśny.
• Wycinka drzew powinna być minimalna, projektowany
układ komunikacyjny oraz zagospodarowanie nie powinny
być realizowane kosztem drzew.
• Należy ograniczyć zabiegi pielęgnacyjne w celu zachowania
naturalnego charakteru parku, np. poprzez niegrabienie
liści oraz nieusuwanie starych pni drzew, wyznaczenie w
parku miejsc do kompostownia.
• Należy zapewnić warunki przyjazne dla zwierząt: umieścić
budki lęgowe dla ptaków, „hotele” dla owadów, ule oraz
wprowadzić nasadzenia gatunków roślin będących dla nich
pożywieniem.
• Wzbogacić park o kwitnące, miododajne i owocujące
gatunki drzew, krzewów, roślin zielnych i cebulowych.
• Preferowane są nasadzenia w podszycie i w runie leśnym
gatunków rodzimych, zgodnych z siedliskiem.

Wizualizacja ze wstępnej koncepcji zagospodarowania południowo-wschodniej części Parku Przy
Bażantarni. PROINWESTYCJA

OPINIE I POMYSŁY
Zieleń
•

Warto wzbogacić powierzchnie trawiaste o rośliny
kwitnące – służy temu m.in. ograniczone do minimum
koszenie i grabienie trawników (ekstensywne trawniki).

•

Od strony ul. Rosoła, konieczne jest wprowadzenie
zwartej zieleni (ograniczenie negatywnego
oddziaływania ruchu samochodowego na wypoczynek).

•

Dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu użytkowników
części leśnej parku
– w sąsiedztwie istniejących i projektowanych ścieżek
spacerowych; konieczne jest przerzedzenie młodych
drzew i gęstych krzewów.

•

Dla parku bardzo ważna jest retencja wody – należy
zadbać o zachowanie istniejących zagłębień terenu
wewnątrz parku. Pojawiły się propozycje utworzenia
ogrodów deszczowych, strumieni, kaskad wodnych.
Spacer po parku 28 września 2019 r.; fot. K. Łowicka

OPINIE I POMYSŁY
Komunikacja
•

W parku występują chodniki oraz przedepty
o znacznym natężeniu ruchu pieszego i rowerowego.
W związku z tym jest potrzeba:








•

poszerzenia betonowego chodnika, łączącego
ul. Jeżewskiego z ul. Przy Bażantarni,
korekty przebiegu chodnika, łączącego parking przy
boiskach z ciągiem pieszym wzdłuż ul. Przy Bażantarni,
budowy ścieżek, prowadzących do parku, wzdłuż
ogrodzenia boisk sportowych (po obu stronach),
budowy głównych ścieżek w części leśnej, łączących
zagospodarowane części parku.
Strefa wejściowa od narożnika ul. Przy Bażantarni
i ul. Rosoła powinna być mniejsza od strefy w rejonie
al. KEN (mniejsza liczbę korzystających).

•

W części leśnej ograniczyć do minimum wyznaczanie
nowych ścieżek spacerowych.

•

Nie ma potrzeby utwardzania ścieżek gruntowych wzdłuż
Centrum Ogrodniczego i na terenie Lasów Miejskich
(mniejsza ingerencja w istniejący park).

Wizualizacja ze wstępnej koncepcji zagospodarowania południowo-wschodniej części Parku Przy
Bażantarni. PROINWESTYCJA

OPINIE I POMYSŁY
Komunikacja
•

Przy projektowaniu ścieżek utwardzonych należy:








•

w miarę możliwości ominąć drzewa lub zachować
je w obrębie ścieżek,
zachować istniejące ukształtowania terenu. Stosować
drewniane pomosty, aby budowa ścieżek
spacerowych nie wiązała się z niwelacją terenu,
zastosować wodoprzepuszczalne nawierzchnie
mineralne, dopuszczając nawierzchnie betonowe
jedynie przy korekcie istniejących chodników,
przewidzieć oświetlenie i monitoring głównych
ciągów pieszych.
W części leśnej – ze względu na żyjące tam dzikie
zwierzęta – oświetlenie ścieżek ograniczyć do głównych
alejek spacerowych.
Konsultowana część parku; fot. K. Łowicka

OPINIE I POMYSŁY
Komunikacja
•

Wzdłuż ciągów komunikacyjnych należy wprowadzić małą
architekturę w postaci ławek i koszy na śmieci.

•

W rejonie wejść do parku należy umieścić tablice
z planem parku.

•

Ścieżkom spacerowym powinny towarzyszyć informacje
edukacyjne.

•

Należy umożliwić mieszkańcom obcowanie z dziką
przyrodą – obserwowanie zwierząt, słuchanie śpiewu
ptaków – poprzez wyznaczenie, w oddaleniu od ścieżek
spacerowych, miejsc do kontemplacji natury.

•

Lokalizacja na terenie parku (w strefie wejściowej przy
alei KEN oraz w centrum parku) czujników jakości
powietrza mierzących stężenie pyłów, wilgotność,
ciśnienie i temperaturę.

Spacer po parku 28 września 2019 r. - ciąg pieszy wzdłuż ul. Jeżewskiego w Alei Kasztanowej; fot. K.
Łowicka

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI
• Uczestnicy konsultacji społecznych wnieśli wiele cennych
uwag i pomysłów do koncepcji zagospodarowania parku.
• Zdecydowana większość uczestników konsultacji
opowiedziała się za małą ingerencją w istniejącą tkankę
przyrodniczą parku.
• Uznano za ważne, aby część leśna parku, poprzez swoją
naturalność, stanowiła przeciwwagę dla
zagospodarowanej części parku.
• Część leśna parku:






postrzegana jest przez mieszkańców jako wyjątkowy
teren zieleni, wyróżniający się spośród innych parków
Ursynowa, Warszawy tym, że ma dziki charakter,
jest miejscem, w którym człowiek czuje się gościem,
a zwierzęta – zwłaszcza ptaki – są gospodarzami,
to ostoja przyrody, którą należy chronić, bo jest ważna
dla zachowania bioróżnorodności.
Dyskusja o zagospodarowaniu parku podczas pierwszego dyżuru konsultacyjnego, 22 września 2019 r.;
fot. K. Łowicka

WNIOSKI
• Dzięki bezpośrednim rozmowom w czasie konsultacji
społecznych, mieszkańcy dowiedzieli się m.in., że:






Dzielnica Ursynów i działający dla niej projektanci,
mają świadomość wyjątkowej przyrodniczej wartości
terenu oraz mają zbieżne intencje co do
ekstensywnego kierunku zagospodarowania parku
terenem parku zarządzają różne jednostki miejskie
(Dzielnica Ursynów, Zarząd Zieleni m.st Warszawa oraz
Lasy Miejskie)
część leśna parku to integralna część Parku Przy
Bażantarni

• Konsultacje społeczne dotyczące projektowanego terenu
były potrzebne. Potwierdziły to wysoka frekwencja na
spotkaniach, duże zaangażowanie oraz merytoryczny
wkład ich uczestników w projekt.
• Mieszkańcy są żywo zainteresowani planami dzielnicy,
związanymi z Parkiem Przy Bażantarni i chcą śledzić
postęp prac projektowych i inwestycyjnych.

Punkt konsultacyjny w trakcie Dnia Patrona Warszawy, niedziela, 22 września 2019 r. ; fot. K. Łowicka

REKOMENDACJE
• Zagospodarowanie terenu powinno zachować naturalny,
leśny charakter, umożliwiający spokojny wypoczynek, ciszę
oraz schronienie przed słońcem w upalne dni.
• Projektowane ciągi spacerowe należy wykonać
w technologii żwirowej, przepuszczalnej dla wody.
Do minimum należy ograniczyć stosowanie nawierzchni
betonowych.
• Należy ograniczyć elementy zagospodarowania, które
mogłyby negatywnie oddziaływać na faunę w parku –
lokalizacja latarni rozświetlanych poprzez aktywację
czujnikami ruchu wzdłuż głównych ciągów spacerowych.
• Funkcje takie jak: psi wybieg, urządzenia street-workout,
siłownia plenerowa, należy zlokalizować od strony ulic
Przy Bażantarni oraz Jana Rosoła, blisko stref wejściowych.
• Naturalny ogród do zabawy należy zlokalizować
w części leśnej, w sąsiedztwie oświetlonych ciągów
pieszych
• Urządzenie parku powinno umożliwiać jego użytkownikom
kontakt z przyrodą, np. obserwację, słuchanie ptaków.

Warsztat projektowo-konsultacyjny 5 października 2019 r.; fot. Urząd Dzielnicy Ursynów

CO DALEJ?

CO DALEJ?
Zebrane opinie mieszkańców pomogły w wypracowaniu
finalnej koncepcji zagospodarowania terenu.
Raport z konsultacji społecznych wraz z koncepcją zostaną
upublicznione na:
• www.ursynow.pl,
• www.konsultacje.um.warszawa.pl
• facebook.com/warszawa.ursynow
Będą też dostępne w formie papierowej w siedzibie
Urzędu.
Rekomendacje zawarte w raporcie Zarząd Dzielnicy
wykorzysta w trakcie realizacji konsultowanego
przedsięwzięcia w latach 2020-2021.

Warsztat projektowo-konsultacyjny 5 października 2019 r.; fot. Urząd Dzielnicy Ursynów

INFORMACJE O TYCH KONSULTACJACH

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

KONSULTACJE ZREALIZOWALI:
Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
PROINWESTYCJA Łowicka Katarzyna
www.loowicka.pl
lowicka@proinwestycja.pl

PROJEKT KONCEPCYJNY PARKU:
PROINWESTYCJA Łowicka Katarzyna

DZIĘKUJEMY
ZA WSZYSTKIE OPINIE!

ZAŁĄCZNIK 1 DO RAPORTU
Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
12 grudnia 2019 r.

JAKI PARK
PRZY BAŻANTARNI?

OPIS AKCJI INFORMACYJNEJ

AKCJA INFORMACYJNA
•
•
•
•
•
•
•
•

Konsultacje społeczne ogłoszone zostały 11 września 2019 roku
na stronach: ursynow.pl oraz konsultacje.um.warszawa.pl.
Plakaty informujące o konsultacjach przekazano do 4 okolicznych
spółdzielni mieszkaniowych oraz prawie 50 placówek kultury,
oświatowych, medycznych.
Na stronie urzędowej, FB oraz na YouToubie udostępniony został film
promocyjny - Zaproszenie na konsultacje społeczne „Jaki Park Przy
Bażantarni?”
Informacje o konsultacjach ukazały się trzykrotnie na
facebook.com/warszawa.ursynow oraz przesłane zostały mieszkańcom
w ursynowskim newsletterze.
13 września wysłano maila z informacją o konsultacjach wraz
z załączonym plakatem do Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego.
17 września 2019 r. przesłany został komunikat prasowy.
Informacja o konsultacjach udostępniona została na haloursynow.pl
oraz opublikowana 19 września w lokalnej tygodniówce PASSA.
31 września zaproszenie na warsztat wysłano za pośrednictwem systemu
sms 19115.
Plakat informujący o konsultacjach

