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O KONSULTACJACH

PRZEDMIOT I CELE
Konsultacje przeprowadzono na etapie opracowania wariantowych koncepcji projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu stacji PKP w Dzielnicy

Włochy.
Konsultacje trwały od 5 listopada do 7 grudnia 2018.
Celem konsultacji było:

•

poinformowanie o tym, czym jest plan miejscowy i jaki wpływ na otoczenie będą
miały jego zapisy,

•

poinformowanie o zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu terenu objętego planem,

•

zebranie opinii na temat rozwiązań zaproponowanych w dwóch wariantach
koncepcji planu,

•

zebranie wiedzy na temat funkcjonowania lokalnej społeczności i jej oczekiwań
wobec miasta w zakresie zagospodarowania przestrzennego omawianego terenu,

•

zebranie opinii dotyczących obszaru objętego projektem miejscowego planu,
przede wszystkim dotyczących tego co na obszarze jest cenne i powinno być
chronione, a co jest potencjałem na przyszłość i mogłoby być zmienione.

Obszar objęty planem miejscowym

O CZYM ROZMAWIALIŚMY?
Podczas konsultacji poruszono głównie kwestie dotyczące
analizowanego obszaru związane z:

• układem komunikacyjnym,
• przestrzenią publiczną,
• istniejącą zabudową i propozycjami nowej zabudowy,
• faktycznym stanem zieleni i projektowaniem terenów zieleni.
Wspomniane kwestie były poruszane w wielu aspektach lokalizacji i parametrów zabudowy oraz zajmowanej przez nią
powierzchni, wpływu na lokalną społeczność, środowisko i rozwój

W trakcie konsultacji zaprezentowano dwie koncepcje projektu planu,
z których każda przedstawiała odmienne podejście do problematyki
tego obszaru. Rozwiązania koncepcyjne były zaprezentowane na

rysunkach z wariantami projektu planu, makiecie, a także na wystawie
plenerowej w okolicy stacji PKP Włochy. Zaprezentowano na nich m.in.
rozwiązania dla ul. Tynkarskiej w wersji uwzględniającej jej lokalizacje w
obszarze planu (przy likwidacji budynku kas) oraz w wersji polegającej

na zamknięciu ul. Tynkarskiej i utworzeniu terenu o charakterze
parkowym.

dzielnicy Włochy. Wyrażając swoje opinie, uczestnicy konsultacji

Z proponowanymi koncepcjami wariantowymi można zapoznać się

musieli brać pod uwagę obowiązujące zapisy studium

>> pod tym linkiem.

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
mówiące o konieczności lokalizacji ulicy Tynkarskiej oraz zalecenia
konserwatorskie chroniące budynek kas PKP.

O CZYM ROZMAWIALIŚMY?
Układ komunikacyjny

• Najważniejszym tematem rozmów była

Przestrzeń publiczna

• Przedmiotem rozmów był plac przed obecną stacją

propozycja przedłużenia ulicy Tynkarskiej

PKP oraz pozostałe przestrzenie publiczne.

do skrzyżowania ulic Chrobrego i Popularnej.

W szczególności poruszono kwestie możliwości

• Dyskutowano także nad organizacją

urządzenia terenu zieleni w ciągu ul. Tynkarskiej,

skrzyżowania i jego potencjalną zmianą

realizacji ciągów pieszych jako możliwości

na rondo, oraz nad dojazdami do dworca,

połączenia z peronami PKP, powiązania terenu

miejscami parkingowymi i drogami dla

stacji z przystankami komunikacji miejskiej

rowerów.

i bezpiecznymi przejściami przez ulice.

O CZYM ROZMAWIALIŚMY?
Istniejąca i nowa zabudowa
• Rozmawialiśmy o budynku kas PKP wpisanym
do gminnej ewidencji zabytków oraz parametrach,
tj. m.in. wysokości i powierzchni proponowanego
nowego budynku usługowo-handlowego.
Tereny zieleni
• Rozmowa toczyła się w odniesieniu
do ciągów zieleni wzdłuż sąsiadujących ze stacją ulic,
szpalerów drzew wzdłuż trasy kolejowej oraz zieleńca
znajdującego się za budynkiem kas PKP.
Widok na skrzyżowanie ulicy Popularnej i Chrobrego, 8 listopada 2018;
autor: Dawid Pesta

Z KIM ROZMAWIALIŚMY?

UCZESTNICY
W rozmowach w trzech punktach konsultacyjnych
i w warsztacie wzięło udział wielu mieszkańców

i użytkowników konsultowanej przestrzeni, reprezentujące
różne grupy społeczne i wiekowe. Zauważalnie dominowały
osoby powyżej 50 roku życia, będące mieszkańcami
najbliższego sąsiedztwa stacji PKP Włochy
W sumie w konsultacjach wzięło udział ok. 130 osób,
w tym:
•

ok. 90 osób skorzystało z możliwości bezpośredniego

wypowiedzenia się podczas konsultacji prowadzonych
w punktach konsultacyjnych,
•

33 osoby uczestniczyły w warsztatach,

•

12 opinii zostało przesłanych na adres:
dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl

Punkt konsultacyjny przy PKP Warszawa Włochy, 8 listopada 2018;
autor: Dawid Pesta

KALENDARIUM KONSULTACJI

KALENDARIUM
start konsultacji społecznych // 5 listopada 2018
wystawa plenerowa w okolicy stacji PKP Włochy // od 5
listopada do 7 grudnia 2018

punkt konsultacyjny z makietą przy przystanku autobusowym przy stacji PKP Włochy // 8 listopada
(czwartek), godz. 10:00-18:00
punkt konsultacyjny z makietą w Artystycznym Domu Animacji ADA // 10 listopada (sobota),
godz. 9:00-17:00
warsztaty w Artystycznym Domu Animacji ADA // 14 listopada (środa), godz. 18:00-20:30
punkt konsultacyjny z makietą w Artystycznym Domu Animacji ADA // 20 listopada (wtorek),
godz. 10:00-18:00
przesyłanie opinii mailowo // od 5 listopada do 7 grudnia 2018
zakończenie konsultacji społecznych // 7 grudnia 2018

Punkt konsultacyjny przy stacji PKP Warszawa Włochy, 8 listopada 2018;
autor: Maria Perchuć-Żółtowska

Punkt konsultacyjny w Artystycznym Domu Animacji ADA, 10 listopada 2018;
autor: Maria Perchuć-Żółtowska

CO USŁYSZELIŚMY?

OPINIE I POMYSŁY
Układ komunikacyjny
•

•

Opinie uczestników konsultacji odnośnie do przedłużenia ulicy

●

Pojedyncze osoby opowiadały się za przedłużeniem ulicy

Tynkarskiej były wyraźnie zróżnicowane, jednak spośród opinii,

Tynkarskiej, ale o charakterze zupełnie innym niż proponowany

które zostały przekazane w ramach tego etapu konsultacji

w jednej z koncepcji. Sugerowano utworzenie albo drogi lokalnej,

przeważały te, które były przeciwne włączaniu ulicy Tynkarskiej

jednokierunkowej, wyprowadzającej ruch ze skrzyżowania,

do skrzyżowania ulic Chrobrego i Popularnej.

o charakterze dojazdowym, albo ciągu pieszo-rowerowego
lub też trasy spacerowej.

Osoby opowiadające się za wariantem bez przedłużenia ulicy
Tynkarskiej jako argumenty podawały przewidywane duże

●

Zwolennicy ulicy Tynkarskiej z pierwszego wariantu (włączonej

natężenie ruchu wokół ich domów (głównie mieszkańcy

do skrzyżowania) argumentowali swój wybór potrzebą

najbliższej okolicy stacji), zwiększony hałas oraz

rozładowania ruchu kołowego na ulicy Chrobrego

zanieczyszczenie powietrza. Twierdziły także, że przedłużenie

i całościowym spojrzeniem na kwestie rozwiązań

Tynkarskiej nie rozładuje korków na ulicy Chrobrego, a jedynie

komunikacyjnych dzielnicy Włoch i dzielnicy Ursus.

zwiększy natężenie ruchu, przez co zmniejszy bezpieczeństwo
osób przemieszczających się (często w pośpiechu) na stację.

OPINIE I POMYSŁY
●

Elementem łączącym oba stanowiska mieszkańców był zdecydowany

Pojawiał się też wielokrotnie pomysł stworzenia parkingu typu P+R przy

głos za zapewnieniem miejsca na powstanie ronda na skrzyżowaniu

ulicy Tynkarskiej, ale mieszkańcy zwrócili przy tym uwagę na potrzebę

ulic Chrobrego i Popularnej. Podczas konsultacji bardzo często

przeprowadzenia wcześniejszych analiz w tym zakresie i oszacowanie,

pojawiały się głosy za powstaniem ronda, ale bez przedłużania ulicy

jak intensywnie byłby on użytkowany.

Tynkarskiej.
To rozwiązanie, które łączy warianty I i II.

●

●

●

Zwracano uwagę na potrzebę połączeń istniejących dróg rowerowych po
obu stronach linii kolejowej, a także na dostosowanie przejść podziemnych

Wiele osób podkreślało niewystarczającą liczbę miejsc parkingowych

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz poruszających się rowerami

w okolicy stacji. Pojawiały się pomysły na zlokalizowanie nowych

lub z wózkami.

miejsc przede wszystkim wzdłuż istniejącej i przedłużonej ulicy
Tynkarskiej. Proponowane w koncepcji parkingi nie zawsze wzbudzały

●

planu wzbudzało jednoznaczną aprobatę uczestników konsultacji.

akceptację uczestników konsultacji, szczególnie mieszkańców
najbliższego otoczenia, którzy podkreślali, że samochody parkujące
pod ich budynkami nie rozwiążą problemu parkowania w okolicy, a
jedynie zalegalizują obecny sposób parkowania. Alternatywna
lokalizacja parkingów, którą przedstawił jeden z uczestników
konsultacji, to ulica Szczera i “trójkąt” przy ulicy Plastycznej.

Dodatkowe bezkolizyjne przejście na końcu peronów w zachodniej granicy

●

Pojawił się pomysł przejść podziemnych (bezkolizyjnych),
przy ul. Chrobrego oraz na przedłużeniu ul. Chrościckiego.

OPINIE I POMYSŁY
Przestrzeń publiczna

• Głównym postulatem mieszkańców było uporządkowanie
„chaotycznego” placu przed dworcem PKP.

• Według uczestników konsultacji ważne jest przeznaczenie
większej przestrzeni na chodniki prowadzące z dworca PKP
do przystanków autobusowych oraz zapewnienie możliwości
bezpiecznego pokonania tej trasy bez przekraczania ulicy.

• Zaproponowany akcent liniowy w posadce, podkreślający
historyczny przebieg Elektrycznej Kolei Dojazdowej znalazł
aprobatę uczestników konsultacji.

• istotne jest wskazanie najkrótszej trasy dojścia do dworca i
peronu bez konieczności krążenia po budynku usługowym

Warsztat w Artystycznym Domu Animacji ADA 14 listopada 2018;
zdjęcie: Maria Perchuć-Żółtowska

OPINIE I POMYSŁY
Tereny zieleni

• Mieszkańcy osiedli Stare Włochy i Nowe Włochy
zwracali uwagę na potrzebę zachowania istniejącej zieleni m.in. z uwagi
na historyczny charakter dzielnicy zaprojektowanej jako miasto ogród.

• Trasa kolejowa dzieli dzielnicę funkcjonalnie i przestrzennie
oraz stanowi barierę dla mieszkańców Starych Włoch, którzy chcą
korzystać z Parku Kombatantów, w związku z czym uczestnicy
konsultacji postulowali o przeznaczenie placu przed stacją

zaproponowanego w koncepcji wariantowej planu jako teren
zabudowy usługowej na rzecz zieleni urządzonej.

• Zieleń urządzona zlokalizowana na dachu proponowanej zabudowy
usługowej przy stacji PKP spotkała się z ogólną aprobatą. Wątpliwości

wzbudzał jednak problem obecności osób bezdomnych i
spożywających alkohol na tym terenie.

• Część osób popierała pomysł bezpośredniego połączenia dachu
budynku z peronem.

Punkt konsultacyjny przy PKP Warszawa Włochy, 8 listopada 2018;
autor : Maria Perchuć-Żółtowska

OPINIE I POMYSŁY
Istniejąca i nowa zabudowa

●

●

Podejście uczestników konsultacji do istniejącego pawilonu

●

Wyrażano obawy co do wysokości zaproponowanych

kas PKP było w większości negatywne; pojedyncze osoby

budynków PKP i zajmowanej przez nie powierzchni.

wykazywały sentyment do tego budynku i proponowały jego

W większości opowiadano się za maksymalnie dwiema

lepsze wykorzystanie (np. na muzeum lub schludną

kondygnacjami i nieprzekraczaniem wysokością

gastronomię). Jednocześnie uczestnicy zwracali uwagę

sąsiadujących budynków; pojedyncze osoby pozytywnie

na potrzebę zapewnienia budynku dla kas PKP; niektórzy

wypowiadały się na temat “akcentu wysokościowego”. Kilka

zgłaszali potrzebę zorganizowania poczekalni.

osób zwróciło uwagę na to, żeby nowy budynek nie zasłonił
willi „Jasny Dom” przy ul. Świerszcza 2. Wnioskowano o

Kwestia nowej zabudowy zazwyczaj łączyła się z opiniami na

zapisy parametrów rzędnych wysokości zabudowy.

temat projektowanej przestrzeni publicznej. Uczestnicy
konsultacji wyrażali przede wszystkim zdecydowaną
potrzebę jej uporządkowania i nowego urządzenia.
Wnioskowano o zapisy dotyczące doboru materiałów
wykończeniowych elewacji nowego dworca.

●

Pojawiały się postulaty, że część budynku mogłaby zostać
przeznaczona na parking.

OPINIE I POMYSŁY
Usługi

●

Uczestnicy konsultacji często zastanawiali się nad tym, co

Podkreślano też, że jeśli teren przed stacją będzie miał

powinien zaoferować nowy teren usługowy. W

wyraźną funkcję usługową, to konieczne będzie zapewnienie

zdecydowanej większości opowiadali się za drobnymi

miejsc postojowych do ich obsługi.

usługami (kiosk, kawiarnia, mały sklep spożywczy,
warzywniak, piekarnia, sklep mięsny) podkreślając, że takich
usług we Włochach brakuje.

Kilka osób wyraziło sprzeciw wobec sklepów alkoholowych
otwartych 24h.

●

●

Tylko pojedyncze osoby wyraźnie mówiły o potrzebie
większego centrum handlowego w tym miejscu,
a niektórzy w ogóle nie widzieli potrzeby tworzenia
dodatkowej przestrzeni usługowej.

●

Wiele osób zwracało uwagę na potrzebę stworzenia kas
biletowych przy stacji (w tym momencie jest tam automat,
w którym nie można kupić wszystkich rodzajów biletów).

Warsztat w Artystycznym Domu Animacji ADA , 14 listopada 2018;
zdjęcie: Maria Perchuć-Żółtowska

Punkt konsultacyjny w Artystycznym Domu Animacji ADA, 10 listopada 2018;
zdjęcie: Dawid Pesta

WNIOSKI

WNIOSKI
•

Piesi nie czują się wystarczająco bezpiecznie podczas
przechodzenia przez ulicę Chrobrego.

•

Według mieszkańców odległości pomiędzy przystankami

autobusowymi a stacją kolejową są za duże.

•

Wyraźne są różnice zdań dotyczących przebiegu ulicy
Tynkarskiej, co wynika z konfliktu interesów mieszkańców
dzielnicy i mieszkańców najbliższej okolicy skrzyżowania

objętego projektem planu (udrożnienie komunikacji
drogowej vs. większa ilość terenów zieleni we Włochach).

•

Istnieje silna potrzeba uporządkowania placu przed
dworcem PKP, ponieważ mieszkańcy odczuwają brak
reprezentacyjnego centrum dzielnicy oraz niską jakość
przestrzeni publicznych w tym rejonie.
Makieta wariantu I; Wykonanie: A2P2 architecture and planning;
zdjęcie: Dawid Pesta

WNIOSKI
•

Przy projektowaniu gabarytów budynku PKP:
należy ograniczyć lokalizację akcentów
wysokościowych, a także wprowadzić zapisy

dotyczące materiałów elewacyjnych, dopuścić
lokalizację usług drobnego handlu.
•

Należy usprawnić ruch kołowy w okolicy,
biorąc pod uwagę potrzeby pieszych i
konieczność powiązania przystanków
komunikacji publicznej, co wynika z głosów
przeważającej większości uczestników

konsultacji i ich doświadczeń z użytkowania
przestrzeni (zarówno jako piesi
i rowerzyści, jak i kierowcy).

Punkt konsultacyjny przy PKP Warszawa Włochy, 8 listopada 2018;
autor: Dawid Pesta

CO DALEJ?

CO DALEJ?
•

Raport z konsultacji zostanie przedstawiony projektantom miejscowego
planu, którzy na podstawie dotychczasowych konsultacji oraz dalszych
uzgodnień merytorycznych z Urzędem Miasta przygotują projekt planu,
Zgodnie z procedurą sporządzenia planu miejscowego projekt zostanie
skierowany do Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
i ustawowych uzgodnień. Następnie na formalnym etapie wyłożenia
planu do publicznego wglądu zostanie on przedstawiony mieszkańcom
do konsultacji - będzie można składać do niego uwagi.

•

Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie
konsultacje.um.warszawa.pl oraz architektura.um.warszawa.pl.
O kolejnym etapie konsultacji mieszkańcy będą też informowani
poprzez plakaty i ulotki dystrybuowane na obszarze opracowania.

•

Ostateczny raport wraz z dokumentacją zebranych opinii w punktach
konsultacyjnych oraz wysłanych drogą elektroniczną zostanie przekazany
projektantom planu jako głos doradczy przy dalszych pracach
sporządzania planu miejscowego.

Punkt konsultacyjny przy PKP Warszawa Włochy, 8 listopada 2018;
autor: Maria Perchuć-Żółtowska
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OPIS AKCJI INFORMACYJNEJ

AKCJA INFORMACYJNA
O konsultacjach społecznych informowaliśmy za pomocą:

•

•

Przestrzennego www.architektura.um.warszawa.pl,

Plakaty - rozwieszane na obszarze objętym projektem planu,
w Urzędzie Dzielnicy Włochy, Biurze Architektury i Planowania

Przestrzennego, obiektach użyteczności publicznej, a także
w ważniejszych miejscach dzielnicy Włochy, m.in. na 25 tablicach

•

Strony internetowej Urzędu Dzielnicy Włochy,

•

Platformy warszawskich konsultacji społecznych
www.konsultacje,um.warszawa.pl,

informacyjnych Urzędu Dzielnicy Włochy,

•

Ulotki - dostarczane mieszkańcom obszaru planu, dystrybuowane

•

Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy, Stocznia,

Przestrzennego, w punktach konsultacyjnych, w Artystycznym

•

Mediów społecznościowych – Facebook: warszawskich
konsultacji społecznych, Urzędu Dzielnicy Włochy,

w Urzędzie Dzielnicy Włochy, Biurze Architektury i Planowania
Domu Animacji i w ośrodkach użyteczności publicznej,

Strony internetowej Biura Architektury i Planowania

•

Informacja do Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego
i Partnerstwa Lokalnego Włochy, dzięki czemu informacja

Informacja na tablicy informacyjnej na wystawie plenerowej

pojawiła się też na stronach internetowych i FB Ośrodka Pomocy

w okolicy PKP Włochy,

Społecznej, Domu Kultury i kilku stowarzyszeń,

•

Mailing do ok. 500 mieszkańców - wysłanych przez Urząd
Dzielnicy Włochy.

Plakat informujący o konsultacjach

Ulotka informująca o konsultacjach

Plakat informujący o konsultacjach

INFORMACJE O TYCH KONSULTACJACH
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Urzędu m.st. Warszawy

KONSULTACJE ZREALIZOWALI:

KONCEPCJE WARIANTOWE PODDANE
KONSULTACJOM PRZYGOTOWAŁA:

A2P2 architecture & planning
oraz Pracownia Badań i Innowacji Społecznych
“Stocznia”

Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego
i Strategii Rozwoju

DZIĘKUJEMY
ZA WSZYSTKIE OPINIE!

