JAKI PLAN MIEJSCOWY
DLA REJONU ULICY
DZIAŁKOWEJ ?
RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
5 lutego 2019
na etapie wariantowych koncepcji projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Działkowej

O KONSULTACJACH

PRZEDMIOT I CEL KONSULTACJI
Konsultacje przeprowadzono na etapie opracowania wariantowych koncepcji miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Działkowej w obrębie ulic Krakowiaków, Leonidasa,
Muszkieterów, Mineralnej, Dzwonkowej, Perlonowej, Jutrzenki w Dzielnicy Włochy.
Konsultacje trwały od 5 listopada do 7 grudnia 2018 r.
Celem konsultacji było:

•

zebranie opinii na temat rozwiązań zaproponowanych w dwóch wariantach projektu planu,
dostępnych pod poniższymi linkami:
Wariant I

Wariant II

•

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

•

poinformowanie, 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.

Obszar objęty planem miejscowym. Opracowanie: Dawid Pesta

O CZYM ROZMAWIALIŚMY?
Rozmowy podczas konsultacji dotyczyły następujących tematów:
Charakteru rejonu ul. Działkowej:

Uczestnicy konsultacji rozważali różne lokalizacje dla rozwiązań
proponowanych w dwóch wariantach koncepcji miejscowego planu,
w tym m.in nowych budynków i terenów zieleni (parku linearnego).

•

Gdzie zlokalizować nowe mieszkania?

Opiniowali przeznaczenie gruntów na funkcje mieszkaniowe

•

Czy zabudowa powinna być jednorodzinna, czy wielorodzinna?

i usługowe lub magazynowo-produkcyjne, rozmieszczenie tych

•

Gdzie zlokalizować usługi?

Komunikacji:

•

Jaki powinien być układ komunikacyjny i infrastruktura?

Przestrzeni publicznych, zieleni oraz wody:

•

Gdzie powinna być zieleń?

•

Co z gospodarką wodną i retencją (zalewanie znacznego obszaru
wodami opadowymi) ?

funkcji w przestrzeni, a także rozwiązania komunikacyjne określające
m.in. parametry poszczególnych dróg.
Z proponowanymi wariantowymi koncepcjami, które omawiano
podczas konsultacji, można zapoznać się >> pod tym linkiem.

O CZYM ROZMAWIALIŚMY?
Charakter rejonu ul. Działkowej
Znaczna część rozmów z mieszkańcami dotyczyła kierunku rozwoju
terenu objętego projektem planu miejscowego i tego, jakiego rodzaju
inwestycje powinny zostać tam dopuszczone. Pytaliśmy mieszkańców
o ich opinie w kwestii:
•

lokalizacji nowych inwestycji mieszkaniowych,

•

kontynuacji aktualnej formy zabudowy - tzn. hal magazynowych
i produkcyjnych,

•

lokalizacji usług celu publicznego i przestrzeni publicznych,
w szczególności nowych terenów parków/zieleni.

Punkt konsultacyjny w Urzędzie Dzielnicy Włochy; 7 listopada 2018;
źródło: architektura.um.warszawa.pl

O CZYM ROZMAWIALIŚMY?
Układ komunikacyjny i infrastruktura
Kolejnym istotnym tematem rozmów z mieszkańcami była obsługa
komunikacyjna obszaru objętego sporządzanym planem.
Dyskutowano przede wszystkim o:
•

parametrach ul. Działkowej i jej przebiegu,

•

parametrach ul. Jutrzenki,

•

dostosowaniu do rzeczywistego i przewidywanego natężenia
ruchu ulic prostopadłych do ul. Działkowej,
w szczególności ruchu związanego z funkcjonowaniem obiektów
magazynowych (ruch samochodów ciężarowych),

•

wyznaczaniu dróg wewnętrznych na terenach magazynowoprzemysłowych,

•

odwodnieniu terenów.

Punkt konsultacyjny w Urzędzie Dzielnicy Włochy;
7 listopada 2018; autor: A2P2 architecture & planning

O CZYM ROZMAWIALIŚMY?
Tereny zieleni
Kolejnym znaczącym i często zgłaszanym problemem podczas
konsultacji była zieleń.
•

Wielokrotnie poruszonym i dyskutowanym zagadnieniem była
propozycja utworzenia pasa zieleni urządzonej,
w szczególności jego lokalizacja i powiązania z otoczeniem,

wielkość zajmowanej powierzchni oraz lokalizacja zbiorników
wodnych na tym terenie.
•

Rozmawiano także o znaczeniu proponowanej zieleni
w systemie przyrodniczym i jej wpływie na stosunki wodne

okolicy.
•

Podnoszono również znaczenie zieleni dla obecnych
i potencjalnych mieszkańców.

Punkt konsultacyjny w Urzędzie Dzielnicy Włochy; 7 listopada 2018;
źródło: architektura.um.warszawa.pl

Z KIM ROZMAWIALIŚMY?

UCZESTNICY
W rozmowach w trzech punktach konsultacyjnych
i w warsztatach wzięli udział mieszkańcy i użytkownicy konsultowanej
przestrzeni (w tym właścicieli działek). Zauważalnie dominowały osoby

powyżej 50 roku życia, mieszkające w okolicy.
W sumie w konsultacjach wzięło udział ok. 80 osób, w tym:
•

ok. 45 osób odwiedziło punkty konsultacyjne,

•

ok. 16 osób uczestniczyło w warsztatach,

•

20 opinii zostało przesłanych na adres
dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl

Warsztat w Urzędzie Dzielnicy Włochy 13 listopada 2018;
autor: Paulina Okoń-Górecka

Punkt konsultacyjny w Urzędzie Dzielnicy Włochy; 7 listopada 2018;
źródło: architektura.um.warszawa.pl

Warsztat w Urzędzie Dzielnicy Włochy; 13 listopada 2018;
autor: Paulina Okoń-Górecka

KALENDARIUM KONSULTACJI

KALENDARIUM
start konsultacji społecznych // 5 listopada 2018

wystawa plenerowa w okolicy wejścia do Urzędu Dzielnicy Włochy // 5 listopada do 7 grudnia 2018
zamieszczenie koncepcji projektu planu na stronie www.architektura.um.warszawa.pl i konsultacje.um.warszawa.pl //
5 listopada do 7 grudnia 2018
punkt konsultacyjny z makietą w Urzędzie Dzielnicy Włochy // 7 listopada (środa), godz. 10:00-18:00
warsztaty w Urzędzie Dzielnicy Włochy // 13 listopada (czwartek), godz. 18:00-20:30
punkt konsultacyjny z makietą w okolicach Szkoły Podstawowej nr 87 przy ulicy Malowniczej 31 //
17 listopada (sobota), godz. 10:00-18:00
punkt konsultacyjny z makietą w Urzędzie Dzielnicy Włochy // 22 listopada (czwartek), godz. 10:00-18:00

przesyłanie opinii mailowo // od 5 listopada do 7 grudnia 2018
zakończenie konsultacji społecznych // 7 grudnia 2018

CO USŁYSZELIŚMY?

OPINIE I POMYSŁY
Charakter dzielnicy

•

Większość uczestników konsultacji odniosła się pozytywnie do
rozwoju zabudowy mieszkaniowej na terenie objętym projektem planu

miejscowego. Zwracali oni uwagę, że ten obszar miasta jest dobrze
skomunikowany z centrum dzięki kolei WKD, co stanowi cenny
potencjał dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej, a zagospodarowanie
terenu pod cele przemysłowe to marnowanie tego atutu. Rozwój

nowej dzielnicy był postrzegany jako szansa na zmianę wizerunku tej
części Dzielnicy Włochy.

•

Mieszkańcy raczej wypowiadali się przeciwko nowej zabudowie
halowej, a w szczególności produkcyjnej. Wyrażali duże obawy,

że hałas generowany przez produkcję i wzmożony ruch samochodów
dostawczych/tirów na tym terenie będzie trudny do zniesienia.
Warsztat w Urzędzie Dzielnicy Włochy 13 listopada 2018;
Autor: Paulina Okoń-Górecka

OPINIE I POMYSŁY
Charakter dzielnicy

•

Magazyny zlokalizowane wzdłuż ulicy Działkowej, leżące

Niektórzy uważali, że teren powinien pozostać przemysłowy.

w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w opinii

W pobliżu jest lotnisko Chopina, które generuje hałas. Zabudowa

konsultujących obecnie negatywnie wpływają na komfort życia

mieszkaniowa nie powinna tu powstawać.

mieszkańców z uwagi na zanieczyszczenie powietrza, emisję hałasu
z urządzeń umieszczanych na dachach hal.

•

●

Uczestnicy konsultacji w większości odnosili się pozytywnie

do propozycji wprowadzenia zabudowy wielorodzinnej
w centralnej części planu, mając nadzieję na ożywienie dzielnicy przez
nowych mieszkańców oraz na powstrzymanie w ten sposób dalszej
zabudowy halami magazynowo-produkcyjnymi. Część osób

wskazywała też na argumenty finansowe. W ich opinii miasto poniesie
mniejsze koszty związane z np. uzbrojeniem terenu w przypadku
zabudowy wielorodzinnej niż w przypadku zabudowy jednorodzinnej.

●

Doceniano propozycję lokalizacji usług publicznych w obydwu
wariantach. Są one konieczne w szczególności przy rozbudowie
osiedli mieszkaniowych na obszarze objętym opracowaniem.

OPINIE I POMYSŁY
Układ komunikacyjny i infrastruktura

•

Najczęściej rozmawiano na temat ulicy Działkowej. Zwracano uwagę

•

Ulica Serwituty często się korkuje (jest wąska i ruchliwa). Jednym

na jej parametry, które według mieszkańców powinny odpowiadać

ze zgłoszonych pomysłów było zorganizowanie tam ruchu

ulicy przyjmującej tak duży ruch samochodów ciężarowych,

jednokierunkowego. Ponadto, podnoszono potrzebę zapewnienia

jednocześnie dając możliwość bezpiecznego poruszania się pieszych

tam pobocza i oświetlenia ulicznego.

oraz wygodny wyjazd z posesji.

•

•

•

Zwracano uwagę na zaproponowane w projektach wariantowych

Wnioskowano o wytyczenie linii rozgraniczających drogi z

drogi dzielące prywatne działki, co uniemożliwia inwestowanie

uwzględnieniem odpowiednio dużej odległości ulicy od domów

na nich i naraża prywatnych właścicieli na ponoszenie dodatkowych

oraz o wytyczenie drogi z poszanowaniem własności.

kosztów.

Z dużym entuzjazmem przyjmowano plan wprowadzenia transportu

•

publicznego wzdłuż ul. Działkowej. Mieszkańcy uważają, że obecnie
okolica jest słabo skomunikowana.

Pozytywnie komentowano propozycję rozbudowy dróg
obsługujących teren na osi wschód-zachód.

•

Wielokrotnie mieszkańcy zgłaszali potrzebę doprowadzenia
kanalizacji do istniejących już zabudowań mieszkalnych
przy ul. Municypalnej.

OPINIE I POMYSŁY
Tereny zieleni
•

Ważnym problemem, na który zwracali uwagę uczestnicy

•

Zwracano uwagę na potrzebę stworzenia parku

•

Mieszkańcom w szczególności podobał się park przedstawiony

skrzyżowania ulic Serwituty i Działkowej. Zdaniem uczestników

w wariancie 1, zaś w wariancie 2 postrzegali go raczej jako

konsultacji niezapewnienie wystarczającej ilości zieleni

zielony korytarz komunikacyjny, który nie daje możliwości

i kontynuacja zabudowy halami magazynowymi, zajmującymi

rekreacji.

znaczne połacie, doprowadzi do pogorszenia sytuacji.

•

•

Uczestnikom podobał się pomysł, aby w pasie zieleni powstały

konsultacji, jest zalewanie terenu, zwłaszcza okolicy

•

Zgłoszono także sprzeciw wobec planów przeznaczenia

zbiorniki wodne. Jednak zwrócili uwagę, że plan umieszcza je

prywatnych działek pod funkcje zieleni, argumentując to

na terenie podwyższonym, a nie w obniżeniu.

sprzecznością ze studium uwarunkowań i kierunków

Mieszkańcy sąsiadujący z halami magazynowymi i produkcyjnymi
wnioskowali o powstanie zieleni izolacyjnej, zapewniającej
ochronę przed hałasem i pyłami z terenów usługowych.

zagospodarowania przestrzennego, konsekwencjami

związanymi z utratą możliwości zabudowy i spadkiem wartości
działek bądź niezgodnością z koncepcjami klinów
napowietrzających Warszawy.

Punkt konsultacyjny w Urzędzie Dzielnicy Włochy; 7 listopada 2018;
Autor : Paulina Okoń-Górecka

Warsztat w Urzędzie Dzielnicy Włochy 13 listopada 2018;
Autor: Paulina Okoń-Górecka

OPINIE I POMYSŁY
Opinie przesłane elektronicznie
Mieszkańcy, którzy przesłali opinię na skrzynkę pocztową dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl zwracali uwagę przede wszystkim
na kwestie przeznaczenia terenu pod zieleń ogólnodostępną. Postulowali o zmianę zapisów planu dotyczących propozycji
powstania parku - z terenu zieleni urządzonej na tereny zabudowy mieszkaniowej (zarówno wielorodzinnej, jak i jednorodzinnej).

WNIOSKI

WNIOSKI
•

Pomysły realizacji dużego, linearnego parku budziły różne opinie
konsultujących. Dla części z nich jest to korzystne rozwiązanie,
realizujące ich potrzeby. Z drugiej strony plany te rodzą znaczne

obawy właścicieli nieruchomości. Podobne wątpliwości wyrażali
właściciele działek przeznaczonych w części pod lokalizację dróg
wewnętrznych.
•

Znaczna część mieszkańców wyrażała zainteresowanie realizacją
nowego osiedla mieszkaniowego, widząc w nim szansę na
poprawę przyszłości dzielnicy.

•

Mieszkańcy zwracają uwagę na istniejące problemy związane

z odwodnieniem terenów oraz stanem infrastruktury (dróg
i chodników). Okresowe podtapianie części nieruchomości
w wyniku opadów jest jednym z problemów wywołanych
urbanizacją terenów.

Warsztat w Urzędzie Dzielnicy Włochy 13 listopada 2018;
Autor: Paulina Okoń-Górecka

WNIOSKI
•

Istotne jest przeanalizowanie kosztów realizacji parku i możliwości
jego finansowania w założonym kształcie na etapie opracowania
projektu planu. Park jest ważnym elementem przyszłej dzielnicy,

na co wskazują mieszkańcy, jednak jego zaplanowanie i realizacja
wymaga negocjacji z właścicielami prywatnych nieruchomości.
•

Poparto utrzymanie pomysłu stworzenia nowej dzielnicy
mieszkaniowej, o ile nie koliduje to z już realizowanymi

inwestycjami o charakterze przemysłowym lub usługowymi.
•

Proponowane jest dokładniejsze rozpoznanie kwestii związanych
z realizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i możliwością
retencjonowania wód opadowych. Planowanie osiedla powinno

być skoordynowane z rozwojem infrastruktury w tym rejonie.

Punkt konsultacyjny w Urzędzie Dzielnicy Włochy; 7 listopada 2018;
źródło: architektura.um.warszawa.pl

CO DALEJ?

CO DALEJ?
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego przedstawi raport
projektantom, którzy na podstawie dotychczasowych konsultacji oraz dalszych
uzgodnień merytorycznych w Urzędzie Miasta przygotują projekt planu.
Zgodnie z procedurą sporządzenia miejscowego planu, projekt planu zostanie
skierowany do ustawowych uzgodnień i Miejskiej Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej. Następnie na formalnym etapie wyłożenia planu
do publicznego wglądu zostanie on przedstawiony mieszkańcom
do ponownych konsultacji - będą mogli składać do niego uwagi.

• Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie
architektura.um.warszawa.pl , konsultacje.um.warszawa.pl . O kolejnym etapie
konsultacji mieszkańcy będą też informowani poprzez materiały informacyjne
dystrybuowane na konsultowanym terenie oraz na stronach internetowych
i w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Urzędu
Dzielnicy Włochy.

• 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.

Warsztat w Urzędzie Dzielnicy Włochy 13 listopada 2018;
źródło: architektura.um.warszawa.pl

JAKI MIEJSCOWY PLAN DLA
REJONU ULICY
DZIAŁKOWEJ?
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO
RAPORTU Z KONSULTACJI
SPOŁECZNYCH
24 stycznia 2019

OPIS AKCJI INFORMACYJNEJ

AKCJA INFORMACYJNA
O konsultacjach społecznych informowaliśmy za pomocą:

•

Plakatów - były rozwieszane na obszarze 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 informacyjnych Urzędu Dzielnicy
Włochy.

•

Ulotek - dostarczanych mieszkańcom obszaru planu, dystrybuowanych

w Urzędzie Dzielnicy Włochy, Biurze Architektury i Planowania
Przestrzennego, w punktach konsultacyjnych i w ośrodkach
użyteczności publicznej.

•

Informacji na tablicy informacyjnej na wystawie plenerowej w okolicy
Urzędu Dzielnicy Włochy.

•

Strony internetowej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
www.architektura.um.warszawa.pl

Plakat informujący o konsultacjach

AKCJA INFORMACYJNA
•

Strony internetowej Urzędu Dzielnicy Włochy

•

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

•

Mediów społecznościowych – Facebook: warszawskich konsultacji
społecznych, Urzędu Dzielnicy Włochy, Stowarzyszenia Sąsiedzkie
Włochy, Pracowni Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia".

•

Informacji przekazanych Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego
i Partnerstwu Lokalnemu Włochy, które umieściły je na swoich
stronach internetowych i Facebooku (Ośrodek Pomocy Społecznej,

Dom Kultury + kilka stowarzyszeń).

•

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

Ulotka informująca o konsultacjach

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

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

KONCEPCJE WARIANTOWE PODDANE
KONSULTACJOM PRZYGOTOWALI:
BUDPLAN Sp. z o.o.

DZIĘKUJEMY
ZA WSZYSTKIE OPINIE!

