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KALENDARIUM
Konsultacje społeczne „Jakie koncepcje projektu planu miejscowego dla wschodniej części
Muranowa?” trwały od 9 do 30 października 2017 r. W tym czasie mieszkańcy Muranowa
mogli skorzystać z różnych form dialogu społecznego przedstawionych w poniższym
kalendarium.

Spotkanie informacyjne w Stacji Muranów (ul. Andersa 13),
w godz. 18:00-20:00

/ 12 października

Terenowy punkt konsultacyjny w okolicy Kina „Muranów”,
przy wyjściu z metra Ratusz Arsenał, w godz. 10:00-18:00

/ 13 października

Terenowy punkt konsultacyjny w parku przy Muzeum POLIN,
przy ul. Mordechaja Anielewicza 6, w godz. 10:00-18:00

/ 14 października

Terenowy punkt konsultacyjny przy skrzyżowaniu al. Jana Pawła II
z ul. Nowolipki

/ 16 października

Możliwość zapoznania się z wariantami planu na stronie
internetowej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego oraz
na platformie konsultacyjnej

/ od 9 października

Możliwość składania pisemnych opinii i uwag na temat
dwóch wariantów koncepcji

/ od 9 do 30 października
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Wstęp
Konsultacje społeczne dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wschodniej części Muranowa (obszar ograniczony ulicami Stawki, Andersa oraz alejami
„Solidarności” i Jana Pawła II) trwały od 9 do 30 października 2017 roku. Mieszkańców
zaproszono do udziału w konsultacjach za pośrednictwem plakatów i ulotek, które pojawiły
się na terenie objętym projektem planu oraz poprzez strony internetowe: Centrum
Komunikacji Społecznej oraz Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st.
Warszawy, Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wraz z odpowiadającymi im
profilami w mediach społecznościowych.
Konsultacje społeczne były realizowane w ramach rozszerzonej procedury względem
procedury określonej w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r.
W minionym roku Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego zrealizowało konsultacje
społeczne na etapie wniosków do planu. Raport jest ogólnodostępny na stronach Biura oraz
na platformie konsultacji społecznych1.
W tym roku mieszkańcy zostali zaproszeni do zapoznania się z dwoma wariantami projektu
planu miejscowego. W ramach konsultacji społecznych mieszkańcy oraz wszyscy
zainteresowali mogli wziąć udział w spotkaniu informacyjnym oraz w dyskusjach
w terenowych punktach konsultacyjnych realizowanych na terenie opracowania planu
miejscowego. Materiały są również dostępne w Internecie na stronach:
konsultacje.um.warszawa.pl oraz Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu
m.st. Warszawy.
Zainteresowanie konsultacjami społecznymi było bardzo duże. Podczas pracy w terenie
zebrano 205 opinii na temat wariantów planu, w spotkaniu informacyjnym brało udział
26 osób, natomiast do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego wpłynęło 157 pism.
W sumie wypowiedziało się 388 osób.
Raport prezentuje zbiór opinii uczestników konsultacji społecznych zebranych podczas
realizacji spotkania informacyjnego, terenowych punktów konsultacyjnych oraz wiadomości
i listów przekazanych do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Wszystkie
wiadomości e-mail (wraz z załącznikami)oraz pisma dostarczone do Biura Architektury
i Planowania Przestrzennego zostały przekazane projektantom planu miejscowego. Warto
pamiętać, że konsultacje społeczne realizowane na tym obszarze umożliwiają pozyskanie
informacji od mieszkańców i użytkowników przestrzeni. Wiedza zebrana podczas procesu
nie jest reprezentacyjna, jednak jest bardzo ważnym głosem w dyskusji na temat przyszłego
rozwoju obszaru Muranowa po części wschodniej.

Promocja konsultacji społecznych
Działania promocyjne polegały na dotarciu do jak największej liczby Muranowa (części
wschodniej). Dystrybuowano plakaty w strefach wejść do budynków mieszkalnych oraz
w instytucjach znajdujących się na obszarze. Ponadto do szkół, przedszkoli, bibliotek, kina
i klubokawiarni dostarczono ulotki informujące o terminach konsultacji oraz możliwościach
zapoznania się z koncepcją projektowanego planu.

1

Link do platformy konsultacyjnej: http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/jakie-koncepcje-projektu-planumiejscowego-dla-wschodniej-czesci-muranowa
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Poproszono również fundację Jeden Muranów oraz Stację Muranów o wsparcie w promocji
konsultacji społecznych. W tym miejscu chcielibyśmy bardzo podziękować za okazaną
pomoc i życzliwość.

Cel i forma konsultacji społecznych
Celem konsultacji było zaprezentowanie mieszkańcom Muranowa dwóch wariantów
koncepcji projektowanego planu miejscowego oraz zebranie informacji od uczestników
konsultacji na temat proponowanych form zagospodarowania terenu poszczególnych
działek. Badacze starali się również edukować mieszkańców, którzy nie uczestniczyli
w zeszłorocznych konsultacjach, na temat procedury planistycznej i możliwości wpłynięcia
na kształt projektu planu dla wschodniej części Muranowa.
W ramach konsultacji odbyło się spotkanie informacyjne oraz zrealizowano trzy punkty
konsultacyjne w ważnych miejscach na terenie objętym opracowaniem projektu planu
miejscowego.

Spotkanie informacyjne
Spotkanie informacyjne odbyło się 12 października 2017 r. w klubokawiarni Stacja Muranów.
Na spotkaniu obecni byli:
mieszkańcy Muranowa (w tym przedstawiciele
wspólnot i Rady Osiedla Muranów),
przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego,
przedstawiciele organizacji pozarządowych,
przedstawiciele partii politycznych.
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Spotkanie otworzyła Pani Monika Komorowska (Naczelnik Wydziału Dialog w Planowaniu,
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego), która opowiedziała o rozszerzonej
procedurze konsultacji społecznych dla wschodniej części Muranowa oraz o polityce
przestrzennej strefy śródmiejskiej m.st. Warszawy.
Następnie wykonawca konsultacji społecznych przedstawił krótką prezentację, w której
przedstawiono metody i formy pracy z mieszkańcami na wcześniejszym etapie konsultacji
społecznych oraz zaprezentowano najważniejsze informacje dotyczące potrzeb
mieszkańców, bazując na raporcie z konsultacji z zeszłego roku.
Podczas spotkania informacyjnego przedstawiciele firmy „Dawos” wykonującej projekt planu
miejscowego wyjaśniali, w jaki sposób opracowali warianty koncepcji oraz tłumaczyli na
czym polegają różnice w prezentowanych wersjach. Dodatkowo poinformowali, które opinie
mieszkańców z wcześniejszego etapu konsultacji społecznych (wniosków) do planu
zainspirowały projektantów i zostały zaproponowane w prezentowanych wariantach.
Podczas spotkania panowała bardzo przyjemna atmosfera, mieszkańcy zadawali pytania
oraz komentowali różne rozwiązania. Wśród osób obecnych byli przedstawiciele wspólnoty
Miła 19, którzy na spotkanie przyszli z transparentem. Dla tych mieszkańców bardzo
ważnym wątkiem jest możliwość realizowania na ich budynku nadbudowy, ponieważ
chcieliby w przyszłości dobudować windę zewnętrzną.
Pod koniec spotkania badacz zaprosił mieszkańców do zapoznania się z makietą, która
służyła jako podstawowe narzędzie do pracy z aktywnymi uczestnikami rozmów
terenowych. Opowiedziano również, w jaki sposób będą zbierane informacje podczas trzech
dni terenowej pracy. Spotkanie zakończyło się po dwóch i pół godziny.
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Terenowe punkty konsultacyjne
W trakcie realizacji terenowych punktów konsultacyjnych mieszkańcy mogli zapoznać się
z wariantami koncepcji planu miejscowego na makiecie obszaru opracowania oraz
uzupełniając formularz konsultacyjny. Obszar opracowania przedstawiony na makiecie
został wydzielony czerwoną granicą. Natomiast istniejąca zabudowa była prezentowana
w szarym kolorze. Z kolei obszary, które zmieniały swoje przeznaczenie, były ruchome
i można było na nich stosować zamiennie dwa warianty:
pierwszy: rozwojowy,
drugi: zachowawczy.
W obydwu wariantach nowe elementy zabudowy lub rozwiązań architektonicznych (np.
nadbudowy) były prezentowane różową pianką techniczną. Makieta miała zachowaną skalę,
w związku tym mieszkańcy bez problemu mogli analizować intensywność zabudowy działki
lub wysokości nowych budynków.
Makieta prezentowana była w trzech punktach konsultacyjnych, które zostały postawione
w trzech różnych lokalizacjach. Badaczom zależało na dotarciu do różnych interesariuszy,
dlatego też zdecydowano się na następujące lokalizacje:
w okolicach Kina Muranów, wyjście z Metra Ratusz
Arsenał,
na terenach zieleni przy Muzeum POLIN,
w okolicy skrzyżowania Jana Pawła II z ul. Nowolipki.
Podczas spotkań w terenowych punktach konsultacyjnych badacze prosili mieszkańców
o rozmowę, w trakcie której badacz uzupełniał formularz ankiety. Dzięki pytaniom zawartym
w kwestionariuszu respondenci poznawali warunki poszczególnych wariantów koncepcji,
dodatkowo proszeni byli o opinię wraz z argumentacją. Formularze uzupełniano
indywidualnie lub w podgrupach, w zależności od potrzeb mieszkańców. Rozmowy były
czasochłonne, dlatego zainteresowani tematem mieszkańcy czekali w kolejkach,
przysłuchując się narracji badaczy oraz poznając opinie wypowiadających się osób.
W punktach konsultacyjnych mieszkańcy Muranowa chętnie inicjowali rozmowy na temat
wygłaszanych przez siebie opinii i prezentowanych pomysłów. Kwestionariusz jest
załączony do raportu jako załącznik nr 1.
W każdej lokalizacji rozmawiano z interesariuszami w godzinach od 10:00 do 18:00.
Badacze uważają, że wyżej wymienione lokalizacje były bardzo dobrze rozproszone po
obszarze opracowania projektu planu miejscowego. Dzięki temu udało się dotrzeć do
różnych grup mieszkańców. Zainteresowanie udziałem w punktach konsultacyjnych było
bardzo duże. Mieszkańcy ustawiali się w kolejkach do badaczy, ponieważ chcieli podzielić
się swoją opinią z innymi mieszkańcami oraz osobami realizującymi konsultacje społeczne.
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Możliwość pisemnego wyrażenia swojej opinii na temat koncepcji
Informacje na temat koncepcji można było pobrać za pośrednictwem stron internetowych −
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego oraz z platformy konsultacji społecznych.
Dzięki temu mieszkańcy mogli bez pośpiechu przeanalizować dwa warianty i zastanowić się
nad optymalnymi rozwiązaniami dla najbliższej okolicy.
Zbierano opinie i uwagi na temat koncepcji projektu planu miejscowego dla wschodniej
części Muranowa również za pośrednictwem listów wysłanych do Biura Architektury
i Planowania Przestrzennego bądź wiadomości e-mail na adres
dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Synteza przedstawiona jest w dalszej części raportu.
Z pisemnej formy skorzystało w sumie 157 osób, w tym dwie osoby przyniosły swoje pisma
bezpośrednio do punktów konsultacyjnych, pozostałe zostały zaadresowane do Biura
Architektury i Planowania Przestrzennego.

Studium
Poniżej prezentujemy fragment Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego m.st. Warszawy2 (dalej zwane: Studium). Dokument ten wyznacza zasady
jakie musi spełniać koncepcja oraz późniejszy plan miejscowy tworzony dla tego obszaru.
Można przeczytać w nim m.in. o:
przewadze zabudowy wielorodzinnej,
średniej wysokości budynków mieszkalnych wynoszącej 30 m,
lokalizacji dodatkowej stacji metra w rejonie ulic Andersa i Anielewicza,
wyznaczonym powiązaniu przyrodniczym,
wyznaczonej strefie ochronnej historycznego układu urbanistycznego.
Studium stanowi wytyczną do sporządzania planów miejscowych, a obszar planu zaliczony
został do strefy śródmieścia funkcjonalnego, do obszarów funkcjonalnych M1.30 tj. terenów
o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, na których ustala się priorytet dla
lokalizowania funkcji mieszkaniowej i niezbędnych inwestycji celu publicznego z zakresu
infrastruktury społecznej, o średniej wysokości zabudowy 30 m. W obszarze M1 dopuszcza
się lokalizowanie funkcji usługowej z zaleceniem, by udział tej funkcji kształtował się do 40%
powierzchni zabudowy na terenie. Ponadto obszar planu obejmuje szczególne tereny usług,
takich jak UA.20 (usług administracji z dopuszczeniem funkcji towarzyszących funkcji
podstawowej), UK.20, UK.12 (usług kultury, z dopuszczeniem funkcji towarzyszących funkcji
podstawowej) oraz obszary oznaczone symbolem ZP1 (istniejących urządzonych terenów
zieleni), na których wskaźnik PBC jest mniejszy niż 70%, gdzie wskazuje się jego
zachowanie bez możliwości pomniejszania.

2

uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXXII/2746/2006 z dnia 10.10.2006 r. z poźn. zm.
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Najważniejsze ulice wewnątrz obszaru to M. Anielewicza, Nowolipki, L. Zamenhofa
i J. Lewartowskiego. W rejonie skrzyżowania ulic Andersa i Anielewicza w Studium
wskazano lokalizację, nie zrealizowanej do dziś, stacji I linii metra. W Studium wskazano
również do ochrony obszary objęte strefami ochrony konserwatorskiej: strefę ochrony (KZA) wszystkich parametrów historycznego układu urbanistycznego (nr 5 - teren pamięci
martyrologii Żydów Warszawskich), strefę ochrony (KZ-B) istotnych parametrów
historycznego układu urbanistycznego (nr 36 - Muranów Południowy, nr 37 - Muranów
Północny − zespół ulicy gen. Andersa) strefę ochrony (KZ-G) elementów rozplanowania
sprzed 1939 r. oraz związanych z nimi zespołów budowlanych w historycznych granicach
Wałów (Okopów) Lubomirskiego (bez numeru) nie objęty ww. strefami oraz obszary dóbr
kultury współczesnej (nr 6 - Muranów Północny fragm.) i obszary wpisane do rejestru
zabytków (nr 23 - Muzeum Więzienia Pawiak).

Koncepcja projektu
planu miejscowego
Mieszkańcy najczęściej proszeni są o udział w konsultacjach społecznych dotyczących
planów miejscowych na etapach wniosków do tworzonego planu lub uwag do planu
sporządzonego i wyłożonego do wglądu publicznego. W wypadku prac nad planem
miejscowym dla Muranowa części wschodniej mieszkańcy mogli już uczestniczyć
w konsultacjach społecznych na etapie wniosków, teraz poproszeni zostali o zaopiniowanie
koncepcji w dwóch wariantach.
Planiści i urbaniści stworzyli dwa warianty, które różniły się nieznacznie (oba warianty są
dołączone do raportu jako załączniki). Zaproponowane rozwiązania wynikają z dwóch
sposobów myślenia na temat tej przestrzeni. Wariant pierwszy jest rozwojowy. Zakłada, że
na tym obszarze mogą powstać w niektórych miejscach uzupełnienia zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej. Wariant drugi przewiduje adaptację istniejącego stanu
zabudowy i zagospodarowania terenu bez wprowadzania uzupełnień zabudowy. Ponadto
warianty różniły się sposobem zapisu informacji na temat zieleni. W wariancie pierwszym
grupy zieleni, podwórka oraz ciągi piesze zachowują charakter półpubliczny i są
przeznaczone dla mieszkańców osiedla. Wariant drugi zakłada, że podwórka, ciągi piesze
i uliczki oraz zieleńce położone wewnątrz kwartałów stanowić będą równorzędne,
ogólnodostępne przestrzenie publiczne. Warto podkreślić, że jest to różnica formalna
polegająca na różnych sposobach zapisu planu. Kolejna rozbieżność pomiędzy dwoma
wariantami polega na przeprowadzeniu powiązań przyrodniczych przez obszar objęty
opracowaniem planu. W wariancie pierwszym wyznaczono połączenie w formie alei
wysadzonej szpalerem drzew w ulicy Anielewicza, pomiędzy zespołem cmentarzy na
Powązkach a ogrodem Krasińskich. W wariancie drugim połączenie przyrodnicze
poprowadzone ulicą Anielewicza obejmuje nie tylko samą ulicę, ale i tereny przylegające do
niej, tworząc park liniowy pomiędzy zespołem cmentarzy na Powązkach a ogrodem
Krasińskich.
Tabela poniżej prezentuje zestawienie najważniejszych informacji dotyczących wariantów
koncepcji.
zakres
nowa zabudowa

Wariant I
tak
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zakres

Wariant I

Wariant II

możliwość nadbudowy
niskich budynków

tak

tak

powiązanie przyrodnicze

tak

tak

liczba nowych przejść dla 8
pieszych

7

tak

nie

możliwość
tak
przekształcenia mieszkań
parterowych w lokale
usługowe

tak

możliwość udrożnienia
ruchu pieszego przy
komendzie policji

Schemat poniżej prezentuje ważne powiązania historyczne, biologiczne oraz przestrzenne,
które wpływają na kształt przyszłego planu miejscowego. Dokument ten sporządzony jest
przez architektów i planistów z pracowni Dawos i bazuje na zapisach ze Studium.
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Dodatkowe
informacje uzyskane
podczas realizacji
konsultacji
społecznych
Badacze podczas realizacji terenowych punktów konsultacyjnych rozmawiali z różnymi
interesariuszami, którzy dzielili się swoją opinią na temat dwóch wariantów koncepcji oraz
informacjami na temat obszaru opracowania. Warto w tym miejscu wspomnieć o toczącej
się procedurze planistycznej. Dla obszaru Muranowa po części wschodniej aktualnie jest
sporządzany plan miejscowy. Do czasu uchwalenia tego dokumentu istnieje możliwość
wydawania warunków zabudowy oraz pozwoleń na budowę. Im szybciej zostanie
uchwalony plan miejscowy dla tego terenu, tym lepiej dla mieszkańców okolicznych
budynków, ponieważ plan miejscowy będzie wyraźnie wyznaczać przeznaczenie
poszczególnych terenów (np. wysokości zabudowy, intensywność zabudowy lub
powierzchnię biologicznie czynną). Plany miejscowe powstają kilka lat, na spotkaniu
informacyjnym przedstawiciele firmy Dawos sp. z o.o oświadczyli, że będą się starać
przygotować plan jak najszybciej − prawdopodobnie pod koniec przyszłego roku można
spodziewać się wyłożenia projektu planu miejscowego dla Muranowa części wschodniej3.
Warunki zabudowy
Podczas trzech dni rozmów z mieszkańcami Muranowa badacze dowiedzieli się o:
wydanych warunkach zabudowy na teren zieleni (łąka) przy Bunkrze Anielewicza,
wydanych warunkach zabudowy na terenie parkingu przy ulicy Anielewicza.
Dodatkowe plakaty z pracami konkursowymi studentów
W trakcie konsultacji społecznych pod plakatami informującymi o konsultacjach społecznych
w wielu miejscach pojawiły się inne plakaty prezentujące koncepcje zagospodarowania
terenu opracowane przez studentów Politechniki Warszawskiej. Prace konkursowe
studentów wywołały chaos wśród mieszkańców, którzy prosili badaczy o wytłumaczenie co
się dzieje. Inni uważali, że realizowane konsultacje są niewiążące ponieważ ww. „koncepcje
studenckie pewnie będą realizowane”. Poniżej przedstawiono plakat przyniesiony do punktu
konsultacyjnego przez zaniepokojonego mieszkańca.

3

Podczas spotkania stwierdzono, że dobrze byłoby tego terminu dotrzymać, jednak teren ten jest trudny i wymaga wielu
uzgodnień wewnętrznych, m.in. z konserwatorem zabytków. Sugerujemy nie traktować tej deklaracji jako terminu
ostatecznego.
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Dodatkowe plakaty agitujące do głosowania
Pojawiły się również inne plakaty i postulaty mieszkańców nawołujące do wysyłania
wiadomości e-mail do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. W ramach
konsultacji społecznych ważne jest poznanie opinii mieszkańców na temat proponowanej
koncepcji, co oznacza, że można analizować i wybierać najlepsze rozwiązania z dwóch
wariantów. Udział w konsultacjach społecznych jest dobrowolny i każdy może w nich wziąć
udział. Zrealizowany proces nie miał charakteru badań ilościowych, wiedza była zbierana
jakościowo (ważne było poznanie argumentów, rozwiązań zgłaszanych przez każdą osobę),
dlatego głosowanie na dany wariant zostało odebrane jako głos, który można odczytać jako
sprzeciw wobec nowej zabudowie prezentowanej w wariancie pierwszym.
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Istniejący parking podziemny na terenie opracowania
W trakcie rozmów mieszkańcy bloków przy ulicy Anielewicza 2 oraz Andersa 21 opowiadali
o istniejącym garażu podziemnym nieopodal ich bloków. Mieszkańcy dziwili się, że nie
mogą z niego korzystać, wiedzą że w tym miejscu spółdzielnia składuje sprzęt, ale nie znają
powodu, dlaczego nie mogą tam parkować swoich samochodów. Proponowali, żeby
architekci opracowujący plan miejscowy pochylili się nad tym tematem i wykorzystali
potencjał tego garażu w dokumencie.

Konflikty na terenie opracowania
Zaniepokojeni mieszkańcy przychodzili do punktów konsultacyjnych i opowiadali o różnych
sytuacjach, które mają lub miały miejsce na obszarze i wpływają na ich stanowisko wobec
różnych rozwiązań prezentowanych w koncepcji planu miejscowego.
Stojące autokary wokół Muzeum POLIN z włączonymi silnikami (latem i zimą)
Kierowcy autokarów przywożących turystów do Muzeum POLIN nie wyłączają silników,
przez co czuć w powietrzu spaliny. Mieszkańcy stwierdzili, że są „truci”, inni tłumaczyli, że
przez takie „wykorzystywanie tego terenu, bez myślenia o dzisiejszych mieszkańcach
stałem się antysemitą”. Osoby mieszkujące w sąsiedztwie muzeum notorycznie wzywają
policję i staż miejską, jednak bezskutecznie. Wśród uczestników wyłoniła się grupa
aktywnych mieszkańców, którzy opowiadali jak „zmuszają policję do wystawiania
mandatów”.
Postulowano, aby raz jeszcze przeanalizować rozwiązania komunikacyjne wokół Muzeum
POLIN, aby ograniczyć ruch autokarów. Badacze tłumaczyli, że to są zagadnienia związane
z organizacją ruchu, jednak niektóre osoby sugerowały, aby ten wątek wziąć pod uwagę
podczas prac nad planem miejscowym.
Teren przy ulicy Pawiej
Od wielu lat panuje spór pomiędzy mieszkańcami bloków przy ulicy Anielewicza 7, ulicy
Zamenhofa 7 oraz ulicy Pawiej 4 z właścicielem działki przy ulicy Pawiej. Społeczność
żyjąca na tym terenie od lat nie chce, aby na podwórku przylegającym do ich bloków
powstał budynek mieszkalny. Spór jest znany również na większą skalę, mieszkańcy żyjący
w innych częściach osiedla znają tę sprawę i niechętnie wypowiadają się na temat tego
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terenu. W trakcie konsultacji rozmawiano również z osobami, które martwią się o pomniki
przyrody (Bożodrzewy gruczołowate) rosnące wzdłuż ulicy Pawiej. Obawiają się, że drzewa
będą podtruwane, w celu ich usunięcia. Mieszkańcy edukowali siebie nawzajem
o przepisach, jakie muszą być spełnione, żeby na tym terenie postawić budynek
mieszkalny. Mówili o zachowaniu odległości co najmniej 15 metrów od pomników przyrody.
Zdają sobie sprawę, że inwestor może albo dostać warunki zabudowy na budowę bloku
mieszkalnego na środku podwórka („wtedy mieszkańcy będą sobie patrzeć okno w okno”),
albo pomniki przyrody zostaną zlikwidowane. Wtedy powstanie zabudowa uzupełniająca
pierzeję. Oba warianty dla społeczności lokalnej są nie do zaakceptowania.
Plany na plac przy ulicy Lewartowskiego 5
Podwórko przy ulicy Lewartowskiego 5 jest aktualnie rewitalizowane. W procesie tym
uczestniczą mieszkańcy pobliskich budynków, Rada Osiedla oraz przedstawiciele różnych
organizacji pozarządowych. Wśród mieszkańców pojawiła się obawa, że ich praca nie
zostanie doceniona i niebawem tereny te zostaną zabudowane. Wielu mieszkańców
przynosiło do punktów konsultacyjnych rysunki prezentujące koncepcje zagospodarowania
tego terenu. Warto skontaktować się z Radą Osiedla lub Zakładem Gospodarstwa
Nieruchomości w celu zapoznania się z tymi dokumentami.

Wygrodzenie komendy policji
Badacze wysłuchali różnych historii na temat powiększania się parkingu przy komendzie
policji. Powielał się jeden schemat historii opowiadającej o komendancie policji, który chciał
w miejscu ścieżki dla pieszych parkować swój samochód. Inni mieszkańcy mówili, że ma to
również związek z trafostacją znajdującą się na terenie parkingu. Mieszkańcy bardzo skarżą
się na brak możliwości swobodnego spacerowania przez ten teren. Podczas rozmów
w punkcie konsultacyjnym badacze informowali, że próba ograniczenia zasięgu terenu
wewnętrznego jest możliwa formalnie, jednak jest to trudne i wymaga dodatkowych
uzgodnień.
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Wyniki terenowych
konsultacji
społecznych
Poniżej przedstawiamy zbiór informacji na temat koncepcji zebranych podczas spotkania
informacyjnego, realizacji punktów konsultacyjnych oraz analizy listów i e-maili przesłanych
do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Dane przedstawione w tej części
raportu bazują na informacjach zgromadzonych za pomocą kwestionariuszy rozmowy
wypełnianych przez badaczy w trakcie realizacji punktów konsultacyjnych. Podczas
rozmów, które trwały nawet kilka minut, badacze wpisywali do arkuszy stanowiska
poszczególnych osób oraz cytaty, które zaprezentowano w tej części opracowania.
Podczas rozmów badacze wielokrotnie informowali mieszkańców, że niektóre z wątków
poruszanych przez respondentów wykraczają poza zakres planowania przestrzennego.
Jednak w celu nakreślenia projektantom planu miejscowego problemów z jakimi spotykają
się mieszkańcy w raporcie przedstawiono wszystkie wątki. Raport w tej części zawiera wiele
cytatów z wypowiedzi mieszkańców, które zostały zapisane podczas pracy badaczy lub
zostały przepisane z wiadomości i pism.
Wszystkie prezentowane w tej części diagramy oraz tabelki prezentują wyniki konsultacji
społecznych realizowanych w punktach konsultacyjnych. Liczba osób, która wzięła udział
w badaniu wynosi 205.

Uczestnicy terenowych konsultacji społecznych
Podczas konsultacji społecznych badacze mieli przyjemność rozmawiać z następującymi
osobami:
mieszkańcy Muranowa (obszaru opracowania),
mieszkańcy Muranowa (spoza obszaru opracowania),
osoby pracujące na terenie Muranowa,
przedstawiciele organizacji pozarządowych,
przedstawiciele wspólnot i spółdzielni mieszkaniowej,
przedstawiciele instytucji znajdujących się na terenie
opracowania (np. pracownicy Muzeum POLIN, Muzeum
Więzienia Pawiak, szkół),
przedstawiciele deweloperów/inwestorów,
inni (niezdefiniowani).
W konsultacjach społecznych (w punktach konsultacyjnych) wzięło udział w sumie 205 osób
(w tym 110 kobiet oraz 95 mężczyzn). Zdecydowana większość (191 osób) to mieszkańcy
terenu objętego opracowaniem planu miejscowego. Zaledwie 14 respondentów to osoby
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spoza terenu. Poniżej przedstawiono zestawienie danych dotyczących wieku uczestników
konsultacji w punktach terenowych.

Wiek uczestników punktów
konsultacyjnych
przedstawiony
w procentach
do 18
19-30
31-45
46-65
powyżej 65

3%
15%
17%
30%

36%

Osoby wypowiadające się
w punktach konsultacyjnych
WIEK

LICZBA UCZESTNIKÓW
W DANYM WIEKU

do 18

6

19-30

34

31-45

73

46-65

61

powyżej 65

31

SUMA

205

Ochrona zabudowy wielorodzinnej
Temat zabudowy Muranowa budzi wiele różnych emocji wśród osób uczestniczących
w konsultacjach społecznych. Dla osób żyjących na tym terenie pamięć o jego historii jest
niezmiernie ważna. Dla mieszkańców oczywiste jest chronienie tego obszaru. Wg ich opinii
wartościowe są budynki, ich układ, kolorystyka i detale, natomiast zabudowa powstała
w późniejszych okresach nie pasuje i razi. Mieszkańcy zdają sobie sprawę, że budynki nie
są w dobrym stanie (konserwacje są drogie), w wielu z nich popękały ściany i były
zakładane wzmacniające klamry. Jednak mieszkańcy kochają swoje miejsce zamieszkania
i chcą, żeby charakter i styl tej części śródmieścia był zachowany i nie zmieniany.
Odnotowano zaledwie 13 wypowiedzi osób, które uważają, że nie ma potrzeby chronić
reliktu dawnej epoki, biorąc pod uwagę architekturę oraz jej jakość. Budynki zdaniem tej
grupy uczestników konsultacji są niefunkcjonalne i niewygodne (małe mieszkania), dlatego
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można je zburzyć i na ich miejscach wybudować nowe, o wyższym standardzie
mieszkaniowym.
Pięć osób nie udzieliło odpowiedzi na temat zachowania zabudowy mieszkaniowej
uważając, że to pytanie może być podchwytliwe i zawierać drugie dno, które nie będzie
korzystne dla mieszkańców.

Możliwość nadbudowy
Podczas realizacji konsultacji społecznych badacze pytali, czy możliwe jest dopuszczenie
nadbudowy niskich budynków w celu podniesienia ich standardu wyposażenia technicznego
dla mieszkańców danego budynku. Ta propozycja została również odebrana jako inny
sposób dogęszczenia obszaru objętego opracowaniem planistycznym. Mieszkańcy dzielili
się swoimi obawami związanymi ze zwiększoną liczbą lokatorów, którzy nie będą mieć
zapewnionego podstawowego dostępu do szkół lub przychodni. Mieszkańcy zdają sobie
sprawę, że niska zabudowa jest „klatką” uniemożliwiającą wychodzenie z budynku dla osób
starszych, niepełnosprawnych lub z małymi dziećmi, jednak budynki trzy, czteropiętrowe
ładnie komponują się z pozostałymi elementami przestrzeni osiedli. Nadbudowa, ich
zdaniem, może zakłócić koncepcję układów architektonicznych, które chcieliby chronić.
Czy dopuszczasz
nadbudowę niskich
budynków w celu
podniesienia standardu
wyposażenia?

Nie
Tak
Brak zdania

17%
32%

51%
Dla osób uczestniczących w konsultacjach nadbudowa niskiej zabudowy nie wiąże się tylko
z możliwością stworzenia windy zewnętrznej. Uważają, że gdyby była możliwość
nadbudowy niskich budynków, wpłynęłoby to na jakość życia osób żyjących na tym terenie
od lat. „Skala tu jest bardzo fajna, taka sąsiedzka”. Tak powiedziała jedna z mieszkanek,
która dzieliła się z badaczami wątpliwościami, czy nadbudowy budynków mogą obniżyć
jakość relacji sąsiedzkich. Dlatego też stwierdzono, że o takich możliwościach powinna
decydować społeczność (z budynku, którego ma dotyczyć nadbudowa oraz sąsiadujących).
Wśród zebranych wypowiedzi, mimo negatywnych opinii, ponad sto osób stwierdziło, że
wyobraża sobie możliwość nadbudowy niskiej zabudowy. Jednak w licznych wypowiedziach
pojawiał się wątek warunków, które powinny być spełnione, m.in:
możliwość nadbudowy o maksymalnych i minimalnych parametrach zaopiniowanych na
etapie ekspertyz i analiz budowlanych,
możliwość nadbudowy, ale nie o charakterze mieszkaniowym (w celu stworzenia
nieuciążliwych miejsc pracy [np. biura] lub zaplecza windy),
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możliwość nadbudowy po całości kondygnacji, bez możliwości punktowej nadbudowy
(w celu zachowania spójności),
możliwość nadbudowy wraz z obowiązkiem stworzenia dachu z zielenią,
możliwość nadbudowy po wcześniejszej analizie wizualnej (aby nadbudowa nie
zniszczyła efektu wizualnego).
Pozytywnie o nadbudowach wypowiadały się osoby, które uważają, że w taki sposób
„trzeba pomagać osobom starszym” lub martwią się o swoją starość.
Osoby, które nie miały zdania w tym temacie, mówiły, że możliwość nadbudowy powinna
być zależna od projektu, który powinien być konsultowany z mieszkańcami. Podawano
przykład budynku przy ulicy Żelaznej 100 jako dowód udanej modernizacji. Inni uczestnicy
stwierdzili, że jest to niebezpieczne, mimo „kupowanych ekspertyz może dojść do katastrofy
budowlanej” ze względu na stan techniczny budynków. Przykładem niebezpiecznej realizacji
nadbudowy budynku jest zdaniem mieszkańców blok przy ulicy Zamenhofa 7, który „pod
wpływem nadbudowy zaczął się rozjeżdżać, trzeba było go klamrować”.
Dla mieszkańców żyjących na terenie Muranowa od lat nadbudowa budynków to temat
trudny do wyobrażenia sobie. „Nie chcę by był tutaj drugi Ursynów, czy Tarchomin, chcę
znać swoich sąsiadów i spać bezpiecznie”. Niektóre osoby opowiadały o praktykach
prowadzonych przez mieszkańców w latach 60., w celu zrobienia sobie „lodówek”.
Mieszkańcy podcinali ściany podokienne w celu zrobienia wnęki, w której było chłodno.
Taka praktyka może być teraz zamaskowana przez remonty, ale warto mieć to na uwadze,
bo może to wpłynąć na stan techniczny budynków.
Podczas konsultacji sporządzono listę budynków, które zdaniem mieszkańców mogą być
nadbudowane:
ul. Miła 19 − silna społeczność, aktywna podczas
całego procesu konsultacji dąży do nadbudowy swojego
budynku w celu stworzenia windy zewnętrznej,
ul. Andersa 5 − z możliwością windy zewnętrznej przy
wejściu do Kina Muranów,
ul. Dzielna 9a,
ul. Karmelicka 21,
ul. Lewartowskiego 10,
ul. Lewartowskiego 5,
ul. Karmelicka 21.
Mieszkańcy okolicznych bloków znają społeczność starającą się o zgodę na nadbudowę
bloku przy ulicy Miłej 19. Cześć respondentów uważa, że tej społeczności trzeba pomóc, bo
„za remontem stoi cała wspólnota, widać tych ludzi, można z nimi porozmawiać, są
wiarygodni”. Zatem odnotowano głosy mówiące, że nadbudowa powinna być możliwa po
wcześniejszej pisemnej zgodzie wspólnoty.
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Teren przy ulicy Anielewicza, skrzyżowanie z alejami Jana Pawła II
To jedno z niewielu miejsc na terenie obszaru opracowania, które jest wykorzystywane
przez mieszkańców jako naziemny parking (komercyjny). Wariant pierwszy planu
miejscowego zakłada w miejscu parkingu naziemnego zabudowę wielorodzinną
z parkingiem podziemnym pod budynkiem.
Kiedy mieszkańcy zobaczyli makietę oraz poznali pierwszy wariant koncepcji, wyłoniły się
wśród nich dwie podgrupy wyrażające przeciwne opinie. Ponad połowa uczestników
stwierdziła, że jest to bardzo zły pomysł. Problem z parkowaniem mają wszyscy mieszkańcy
Muranowa i nie należy pozbawiać ich „ostatniego miejsca, gdzie można postawić
samochód”. To miejsce służy mieszkańcom i nie powinno być przeznaczane dla innych, „tu
i tak mamy ciasno”. Inni nie kryli oburzenia „Gdzie samochody mieszkańców mamy
parkować? Fruwać?”. Stwierdzono również, że wariant pierwszy planu zakłada
udogodnienia dla przyszłych mieszkańców Muranowa, natomiast wprowadza utrudnienia
dla żyjących na tym terenie od lat. Stwierdzono: „Kogo będzie stać na wykup miejsca
postojowego, na pewno nie żadnego mieszkańca, który trzyma teraz tu samochód”.
Druga grupa uważała, że miejsce to jest wykorzystywane przez część społeczności (tę,
którą stać na samochód), jest ono bardzo nieestetyczne i nie powinno się znajdować w
bliskiej odległości od miejsc pamięci. Mieszkańcy wyobrażają sobie w tym miejscu inną
funkcję − albo zabudowę, albo tereny publiczne.
„Szpetne bloki i parking z lat 90. nie pasuje do tego miejsca, można tu postawić elegancki
budynek z parterem użytkowym dla wszystkich mieszkańców”. To jedna z wypowiedzi
uczestników konsultacji społecznych uważających, że w tym miejscu powinna powstać
zabudowa. Wśród pomysłów dotyczących przeznaczenia działki pod zabudowę
zaproponowano:
zabudowę o wysokości maksymalnej do 16 m,
zabudowę niższą niż bloki sąsiadujące z obowiązkowymi zielonymi dachami,
zabudowę bez dominant, jeden poziom zabudowy (na makiecie w wariancie pierwszym
część budynku przy alei Jana Pawła II była wyższa).
Druga grupa mieszkańców nie wyrażała zgody na zabudowę. Mieszkańcy okolicznych
bloków stwierdzili, że zabudowa ograniczy im dostęp do światła (w ścianie bloków obok
parkingu są okna do pokoi dziennych). Inni proponowali w tym miejscu:
zieleń (park liniowy),
plac zabaw,
pozostawienie funkcji parkingu naziemnego (z możliwością rozbudowy parkingu
o podziemne kondygnacje).
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Czy dopuszczasz
zabudowę mieszkalną
na terenie parkingu
naziemnego wzdłuż
ulicy Anielewicza?

4%

Nie
Tak
Brak zdania

52%

44%

Teren przy ulicy Pawiej, okolice Pomników Przyrody
Konflikt pomiędzy właścicielem działki a społecznością lokalną żyjącą przy ulicy Pawiej jest
znany mieszkańcom wschodniej części Muranowa. Mieszkańcy obawiają się, że w całym
sporze mogą ucierpieć drzewa − pomniki przyrody. „Teraz aleja drzew wymusza odległość
taką, że mieszkańcy mieliby sąsiadów okna w okna, bo trzeba zostawić min. 15 metrów
odległości pomiędzy drzewami chronionymi a zabudową”. W trakcie rozmów z właścicielem
gruntu oraz mieszkańcami badacze stwierdzili, że każda ze stron jest bardzo świadoma
swoich praw i możliwości. Niektóre osoby specjalnie przychodziły do punktów
konsultacyjnych, żeby zgłosić swój „kategoryczny sprzeciw wobec zabudowy przy ulicy
Pawiej”. Zdecydowanie można powiedzieć, że dyskusje na temat tego terenu podczas
konsultacji społecznych były najbardziej emocjonalne.
Czy dopuszczasz
zabudowę mieszkalną
przy ulicy Pawiej obok
Pomników Przyrody?

2%

Nie
Tak
Brak zdania

18%

80%

Wiele osób znając problem bez zastanowienia odpowiadało badaczom na pytania
dotyczące zabudowy tej działki, że „znają sprawę i nie chcą przyczyniać się do nieszczęścia
sąsiadów, dlatego wybierają wariant zachowawczy”. „Po moim trupie” − tak mówiła jedna
z mieszkanek na temat wariantu pierwszego prezentowanego na makiecie.
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Mieszkańcy proponują w tym miejscu wysokiej jakości zieleń o charakterze publicznym, jako
„alternatywny mini park dla mieszkańców Muranowa”. „Wokół POLINu jest dużo psiarzy
i turystów, tu moglibyśmy mieć taki swój lokalny park dla starych mieszkańców Muranowa”.
Inni uważają, że teraz teren nie jest przyjazny dla mieszkańców, ponieważ większa jego
część jest pokryta asfaltem. Dlatego uważają, że propozycja zabudowy terenu może być
nieodczuwalna. „Gdyby był tutaj jakiś plac zabaw, miejsce społecznie ważne, a tu nie ma
nic, wygląda to jak nieużytek, a mieszkańcy przyzwyczaili się do przestrzeni (której wokół
nie ma, bo podwórka są ciasne i przytulne), dlatego nie chcą zmian”.
Mieszkańcy uważają, że sytuacja dotycząca tej działki jest nad wyraz skomplikowana
i wymaga mediacji i podjęcia ostatecznej decyzji na temat tego terenu. Osoby zaangażowane
w walkę z właścicielem terenu obawiają się, że „bożodrzewy gruczołowate będą podlewane
kwasem z akumulatorów”, aby zlikwidować „gatunki nierodzime”, a przecież „prezentów się
nie wybiera, tylko szanuje” − tak skomentowała propozycję inna osoba.
W obu wariantach koncepcja planu miejscowego zakłada, że zieleń na terenie opracowania
jest chroniona, również Pomniki Przyrody. Jednak to sformułowanie nie uspokaja osób
walczących o zieleń na tej działce.

Teren przy Pałacu Mostowskich
Podczas konsultacji ten temat wywoływał największe zaskoczenie wśród uczestników
konsultacji. Wiele osób nie spodziewało się, że w tym miejscu może być zaproponowana
zabudowa. „Policja chce sobie wybudować nowy budynek?” takie pytanie było zadawane
badaczom, ponieważ mieszkańcy myśleli, że proponowana zabudowa może być powiązana
funkcjonalnie z komendą policji i może wiązać się ze wzrostem potrzeb lokalowych tej
instytucji.
Temat ten wywołał żywą dyskusję, w trakcie której pojawiły się liczne pytania:
gdzie zostaną zaparkowane samochody, które obecnie można pozostawić na parkingu
pod komendą policji,
dlaczego i po co proponowana jest zabudowa przy zabytkowym pałacu Mostowskich,
dlaczego zasłaniana jest zabytkowa zabudowa,
dlaczego na tak małej działce proponowana jest zabudowa,
dlaczego niszczy się teren zieleni, który łączy wizualnie teren Muranowa z parkiem
Krasińskich.
Mieszkańcy, którym nie podobał się pierwszy wariant koncepcji (zabudowa do 16 metrów
wysokości) uważali, że „propozycja ta, to zaburzenie pierzejowości wyznaczonej przez
Pałac Mostowskich”. „To bardzo zły pomysł” powiedziała jedna z mieszkanek, która uważa,
że taka zmiana „zniszczy pałac, a przecież to taka piękna klasycystyczna bryła”.
Inni uważali, że jest to neutralne miejsce na terenie osiedla i tu mogą być wprowadzane
zmiany; stwierdzono, że „wnętrze osiedla trzeba chronić i nie wolno zmieniać, ale tu jest to
możliwe”. Stwierdzenie: „Jest mi to obojętne, bo to takie nijakie miejsce” lub „nie mam
zdania, ten teren z niczym mi się nie kojarzy” z ust uczestników padało bardzo często.
Można wnioskować, że propozycja zabudowy na tym terenie spowodowała, że mieszkańcy
dłuższą chwilę zastanowili się na temat tego miejsca i jego roli. Zainspirowało to ich do
różnych pomysłów. Odnotowano pojedyncze głosy mówiące, że w tym miejscu należy
stworzyć parking naziemny (większy niż obecnie) na wzór proponowanego obrysu budynku
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z wariantu pierwszego makiety. Zebrano również wypowiedzi odmienne: „tu jest za gęsto
zabudowany teren, tu jest salon Warszawy, boję się, że mimo wszystko będą tutaj wciskać
szklarniowce (przyp. autora szklane budynki)”.
Czy dopuszczasz
zabudowę przy Pałacu
Mostowskich?
Nie
Tak
Brak zdania

13%

33%

54%

Można śmiało stwierdzić, że należy temu miejscu nadać wyraźny charakter, który nie będzie
obojętny mieszkańcom. Obszar ten mógłby wyglądać w inny sposób − warto zastanowić się
jak. Mieszkańcy proponowali następujące propozycje:
pozostawienie stanu istniejącego z poprawą jakości zieleni (z ewentualną możliwością
zrobienia w tym miejscu parkingu podziemnego dla mieszkańców),
usunięcie parkingu dla samochodów na rzecz nasadzeń o charakterze eleganckiej
i reprezentacyjnej zieleni,
zabudowę fragmentu terenu niskim pawilonem,
zabudowę usługową („chyba że będzie to arcydzieło architektury”).

Teren przy Bunkrze Anielewicza
Miejsce bardzo charakterystyczne dla mieszkańców i użytkowników tej przestrzeni.
Potocznie nazywane: „skwerem”, „polanką”, „psim wybiegiem”. Przestrzeń ważna dla
społeczności lokalnej oraz turystów odwiedzających tę część Muranowa. Ci drudzy
użytkownicy na co dzień w tym miejscu odpoczywają lub konsumują drugie śniadanie.
Przez wielu mieszkańców miejsce to również zostało okrzyknięte „miejscem do
kontemplacji” − wiąże się ono z wydarzeniami z okresu II wojny światowej.
Podczas konsultacji mieszkańcy zastanawiali się nad propozycją zabudowy tego terenu
budynkiem o funkcji dominującej wielorodzinnej lub usługowej (np. hotel). Wielu z nich
przekazywało informacje badaczom na temat wydanych warunków zabudowy dla
społeczności żydowskiej, która w tym miejscu chce wybudować hotel. Mieszkańcy są
sceptyczni, boją się, że autokary z włączonymi silnikami na stałe wpiszą się w przestrzeń
Muranowa.
Podczas rozmów w punktach konsultacyjnych wyłoniono kilka grup mieszkańców, którzy
mieli podobne pomysły.
Pierwsza grupa (najliczniejsza) to osoby, które uważają, że teren ten mógłby zmienić swoją
funkcję, teraz wykorzystywany jest głównie przez osoby posiadające psy oraz turystów.
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Miejsce to określone jest jako przestrzeń do zagospodarowania. Pomysłów w jaki sposób to
zrobić odnotowano wiele:
Możliwość zabudowy tej działki budynkiem o wysokości maksymalnej 6 metrów.
Pawilon o charakterze klubokawiarni lub kawiarni z galerią. Mieszkańcom brakuje w tej
przestrzeni miejsca do spotkań i spędzania czasu wolnego w ciekawy sposób
(oglądanie wystaw, miejsce spotkań − miejsce aktywności lokalnej). Potrzeba ta wiąże
się również z obserwacjami mieszkańców. Turyści mogliby w tym miejscu odpoczywać,
a dla mieszkańców tego obszaru powstałyby nowe miejsca pracy, których na tym
terenie brakuje.
Zabudowa mieszkaniowa z nieuciążliwymi usługami w parterze to kolejna propozycja.
Na makiecie prezentowany był budynek z dwoma wystającymi wypustami. Mieszkańcy
stwierdzili, że budynek dla tej przestrzeni powinien mieć prostą formę nawiązującą do
zabudowy sąsiadującej. Funkcją proponowaną w tym wypadku była zabudowa
wielorodzinna. Stwierdzono, że dzięki temu wyeliminuje się autokary przyjeżdżające
pod Muzeum POLIN. Natomiast samochody przyszłych mieszkańców będą parkowane
w garażach podziemnych. Ważnym postulatem było, żeby budynek był mniejszy niż
proponowany na makiecie.
Zabudowa usługowa zgodna z założeniami właściciela ziemi. Jednak mieszkańcy
mówili, że może być to trudne ze względu na sieć hydrauliczną przebiegającą przez ten
teren. Podobno znajduje się tam bardzo skomplikowana i bardzo duża magistrala rur.
Zabudowa mieszkaniowa usytuowana w inny niż proponowany sposób.
Zdjęcie poniżej prezentuje propozycję mieszkańców. Dzięki takiemu rozwiązaniu pozyskana
zostanie przestrzeń sąsiedzka na tyłach nowego budynku mieszkalnego, który będzie pełnić
funkcję ekranu wyciszającego gwar od strony Muzeum POLIN.

Drugą grupę stanowili mieszkańcy, którzy chcieliby, aby ten teren stał się „zieloną
przestrzenią publiczną”. W tym miejscu proponowano:

Jakie koncepcje projektu planu miejscowego dla wschodniej części Muranowa?

28 z 47
Pozostawić stan aktualny, ponieważ jest wykorzystywany przez różne grupy
mieszkańców i turystów.
Poprawę jakości tego terenu, nadanie majestatycznego charakteru „z poszanowaniem
dla tych co się wysadzili w bunkrze”. Teraz ich zdaniem to „psie pole, które należy się
wstydzić”.
Stworzenie w tym miejscu skweru urządzonego dla mieszkańców i turystów z fontanną.
Szum wody wyciszałyby ruch uliczny oraz ułatwiał kontemplację.
Czy dopuszczasz
zabudowę przy skwerze
Bunkra Anielewicza?
Nie
Tak
Brak zdania

18%
39%

44%

Garaże wolnostojące przy ulicy Lewartowskiego
Przy ulicy Lewartowskiego znajdują się dwa zaniedbane budynki, jeden z nich jest garażem
wolnostojącym, drugi to budynek gospodarczy. W wariancie pierwszym przewidziana jest
zabudowa wielorodzinna z podziemnymi miejscami postojowymi. W trakcie konsultacji
społecznych badacze zadawali pytanie: czy mieszkańcy w tym miejscu wyobrażają sobie
zabudowę wielorodzinną zobrazowaną na rysunku wariantu oraz na makiecie (trzy
budynki)? Ten teren nie budził wielu emocji, ponieważ mieszkańcy zdają sobie sprawę, że
miejsce to jest zaniedbane i wymaga podniesienia jakości − „lepiej, niż to co jest teraz”.
Obecnie mieszkańcy parkują tu samochody, w związku z tym obawiają się, że miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego nie rozwiązuje tego problemu, co więcej −
koncepcje wyeliminują miejsca postojowe. Podczas rozmów mieszkańcy zastanawiali się
w jaki sposób zabudować tę działkę, ponieważ propozycja postawienia trzech niezależnych
od siebie budynków nie była zbyt atrakcyjna − „za dużo o jeden, albo o dwa”. Uzupełnienie
pierzei ulicy Lewartowskiego było dla mieszkańców rozwiązaniem słusznym, natomiast
rozmyślano co można zrobić z pozostałymi dwoma budynkami. „Może zrobić jeden budynek
troszkę dłuższy, a nie trzy?” − to pytanie, które pojawiało się bardzo często. Zabudowa
zdaniem mieszkańców powinna być niższa od zabudowy sąsiadującej (ul. Andersa 35),
dodatkowo „obowiązkowo z zielonymi dachami”. Mieszkańcy boją się, że linia zabudowy
będzie niszczyła teren, który aktualnie jest modernizowany. Warto wyraźnie w planie
miejscowym podkreślić granice tych dwóch obszarów − wraz z ochroną terenów zieleni
przylegającej. Mieszkańcy komentowali, że „dobrym pomysłem jest wprowadzenie nowej
zabudowy na tym terenie, ponieważ garaże są szpetne a widok z okien na odświeżone
podwórko będzie ładny, tylko, aby nie zasłonić tego widoku mieszkańcom, którzy żyją tu od
lat!”. Dlatego jeden z trzech budynków prezentowanych przez badaczy, znajdujący się
najbliżej zabudowy mieszkaniowej od razu był wyeliminowany.
Poniżej przedstawiono różne propozycje dotyczące zagospodarowania tego terenu:
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Zabudowa wielorodzinna z garażami podziemnymi dla mieszkańców nowej zabudowy
wraz z pulą miejsc postojowych dla mieszkańców okolicznych bloków. Różne warianty
zabudowy (w kolejności od najczęściej powtarzanych propozycji do najrzadszych):
tylko jeden budynek wzdłuż ulicy Lewartowskiego
(uzupełnienie pierzei − możliwość wprowadzenia usług
w parterze od strony ulicy),
tylko jeden budynek wzdłuż boiska,
tylko jeden budynek (dłuższy niż proponowane),
maksymalnie dwa budynki (uzupełnienie pierzei
i budynek wzdłuż boiska).
Zabudowa użytkowa − propozycja stworzenia w tym miejscu parkingu
wielopoziomowego (podziemnego oraz nadziemnego), jako sposób rozwiązania
problemu związanego z parkowaniem samochodów. Mieszkańcy obserwują, że w tej
okolicy parkują pojazdy osoby przyjeżdżające spoza Warszawy. W związku z tym,
uważają, że parking będzie wykorzystywany. Konieczny warunek, który musi być
spełniony dla takiego obiektu to: obsadzony zielenią dach i ściany.
Teren zieleni − powiększenie obszaru remontowanego podwórka − „likwidacja
rozpadających się garaży na rzecz drzew, krzewów, a może fontanny?”.
Padła również propozycja wykorzystania tego terenu pod rezerwę szkolną lub
wybudowanie orlika.
Pojedyncze głosy mieszkańców stwierdzały, że „dobrze jest tak jak jest”.
Czy dopuszczasz
zabudowę przy ulicy
Lewartowskiego w
miejscu garaży
wolnostojących?

6% 7%
Nie
Tak
Brak zdania

87%
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Zdjęcie powyżej prezentuje jedną z propozycji mieszkanki (budynki zasłonięte palcami,
można zdaniem pomysłodawczyni zaaranżować pod zieleń osiedlową.

Kultura na terenie objętym opracowaniem planistycznym
W trakcie konsultacji społecznych prezentowano możliwość zaadaptowania jednego
z budynków przy ulicy Nowolipie 6 na rzecz usług kultury, oświaty bądź sportu. Badacze
pytali, czy mieszkańcy akceptują nadbudowę istniejącego budynku w celu stworzenia w nim
usług o charakterze publicznym. Nadbudowę zaakceptowało większość uczestników
konsultacji terenowych, ponieważ budynek ten aktualnie nie jest wykorzystywany
i niszczeje. Wiele osób wspominało, że kiedyś w tym miejscu przychodzili do administracji
osiedla, a później budynek „podupadł”, inni mówili, że „boję się, że za jakiś czas go zburzą
i postawią w tym miejscu lustrzane odbicie budynku z Biedronką”. Podczas rozmów
badacze pytali, jaka forma wykorzystania byłaby atrakcyjna dla ogółu (usługi kultury, usługi
sportu bądź usługi oświatowe). Zdaniem mieszkańców w tym miejscu mogłyby powstać
usługi kultury, takie jak dom kultury, miejsce integracji sąsiedzkiej lub miejsce aktywności
lokalnej. Program powinien być tworzony z uwzględnieniem potrzeb osób starszych, których
w tym miejscu żyje bardzo dużo. Usługi związane ze sportem również miały wielu
zwolenników. Mieszkańcom brakuje hali sportowej ogólnodostępnej, siłowni lub orlika.
Najmniej odnotowano kilka pozytywnych opinii na temat przeznaczenia tego budynku pod
usługi oświaty. Tych, zdaniem mieszkańców, jest wystarczająco, poza tym obawiano się, że
mogłaby w tym miejscu powstać prywatna szkoła, która spowodowałaby natężenie ruchu
samochodowego (złe doświadczenia z Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki).
Pojedyncze osoby stwierdziły, że w tym miejscu trzeba wykonywać nadbudowy budynku −
„wystarczy zrobić gruntowny remont i będzie dobrze”. Inne osoby uznały, że nie ma sensu
robić nadbudowy − w tym miejscu trzeba wybudować nowy budynek o charakterze
usługowym.
Mieszkańcy również zwrócili uwagę, że jeżeli będzie takie przeznaczenie tej działki, należy
dostosować przestrzeń publiczną, tak aby pasowała pod względem estetyki i użyteczności.
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Warto uwzględnić meble miejskie oraz zieleń w strefie wejścia do obiektu. Sugerowano
również zielone ściany i dach.

Czy dopuszczasz
nadbudowę budynku
Nowolipki 6 w celu
wprowadzenia usług
kultury/sportu/oświaty?

3% 7%

Nie
Tak
Brak zdania

90%

Plac miejski przy ulicy Nowolipie
Miejscem bardzo rozpoznawalnym dla mieszkańców jest plac, który aktualnie pełni funkcję
„dzikiego parkingu”. Mieszkańcy uważają, że pod nim powinien powstać ogólnodostępny
parking podziemny, na którym pomieszczą się samochody mieszkańców pobliskiej
zabudowy wraz z samochodami osób, które „przyjeżdżają spoza Warszawy i rozjeżdżają
Muranów”. Dopiero po zrealizowaniu takiej inwestycji będzie możliwe zagospodarowanie
tego terenu „z należytym szacunkiem − jak na plac przystało z zielenią i fontanną na
środku”.
Okoliczni mieszkańcy parkujący w tym miejscu samochody uważają, że nie ma w okolicy
innego miejsca, gdzie można zaparkować auto. „To nie jest dobre rozwiązanie, wiem, ale co
mam na to poradzić, samochodu nie zaparkuję na drzewie” opowiadał mieszkaniec, który
przyszedł do punktu zaniepokojony informacjami, że w tym miejscu nie będzie możliwe
parkowanie samochodów. Badacze rozmawiali również z mieszkańcami, którzy opowiadali
o różnych niebezpiecznych sytuacjach związanych z pozostawionymi samochodami.
„Wszyscy parkują tu jak im się podoba, bez trzymania się zasad, a kiedy karetka ma
przyjechać, to lepiej wyjść jej naprzeciw, bo nie podjedzie”.
„Nie wiem, co z tym placem zrobić, na pewno trzeba najpierw rozwiązać problem parkowania,
samo wyznaczenie placu jako miejsca reprezentacyjnego lub dla mieszkańców nie wystarczy,
to będzie martwy przepis” − opowiadała mieszkanka, która chciała, aby nieopodal
funkcjonował dom kultury i animował również tę przestrzeń.
Inni uważają, że nie ma sensu zmieniać przeznaczenia tego miejsca − „tu powinien być
uporządkowany parking i już, przecież nie można wszystkich pozbawić parkowania”.
Wśród uczestników punktów konsultacyjnych zebrano również wiele pomysłów jak można
zaaranżować przestrzeń placu, by stworzyć miejsce dla wszystkich mieszkańców
Muranowa („plac musi być dla wszystkich, a nie tylko dla tych co tu parkują”).
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Poniżej przedstawiamy listę pomysłów zaproponowanych przez mieszkańców4 :
teren rekreacyjny: z siłownią plenerową, przestrzenią do gry w bule, letnią sceną
koncertową, kinem, przestrzenią wystawienniczą, placem zabaw dla dzieci, natomiast
zimą plac funkcjonowałby jako lodowisko;
teren zmieniający swoją funkcję w zależności od dnia tygodnia, na wzór placów w
Belgii, Holandii. W weekendy mogłyby odbywać się tu „targi śniadaniowe lub bazarek
ze świeżymi owocami i warzywami”;
teren reprezentacyjny: teren ze zwiększoną liczbą nasadzeń zieleni wysokiej (drzewa
dające cień) oraz z elementami eleganckich mebli miejskich (ławki, stoły, kosze na
śmieci, niskie latarnie). Punktem podkreślającym elegancki plac mogłaby być fontanna;
teren rekreacji na trawie: nawiązanie do podwórek, stworzenie dużej przestrzeni zieleni
„z ciekawymi pachnącymi roślinami, miejsce z meandrami, gdzie można posiedzieć
i poczytać książkę”. Zgłaszano również propozycję ogrodu japońskiego.
Plac miejski bez
możliwości parkowania
samochodów?

7%

45%

Nie
Tak
Brak zdania

48%

Miejsca pamięci
Badacze pytali czy należy chronić miejsca pamięci znajdujące się na terenie opracowania,
w tym: Muzeum Więzienia Pawiak, Muzeum POLIN, Bunkier Anielewicza. Dla osób
uczestniczących w konsultacjach społecznych oczywiste było, że te tereny są ważne,
ponieważ dotyczą historii miejsca, w którym żyją. Odnotowano pojedyncze głosy mówiące,
że nie należy chronić Muzeum POLIN oraz Bunkra Anielewicza. Osoby te argumentowały,
że przez te dwa miejsca zwiększony jest ruch turystyczny, który utrudnia funkcjonowanie na
co dzień mieszkańcom.
Mieszkańcy proponują jeszcze uwzględnić dodatkowe miejsce pamięci „Gęsiówkę” −
więzienie przy zbiegu ulic Gęsiej i Zamenhofa.

4

Prezentowane propozycje mogą być podpowiedzią dla projektantów w jaki sposób można zaaranżować przestrzeń.
Badacze informowali, że skala planu miejscowego jest inna, mniej szczegółowa niż zgłaszane pomysły.
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Czy należy chronić
miejsca pamięci?

2%
1%

Nie
Tak
Brak zdania

97%

Miejsca oświaty
Na terenie obszaru opracowania planu miejscowego znajduje się wiele miejsc oświaty, w
tym:
żłobki,
przedszkola,
szkoły podstawowe,
licea ogólnokształcące,
szkoły wyższe.
Zdaniem mieszkańców należy chronić tereny, na których znajdują się budynki oświaty,
dopuszczana jest również ich rozbudowa w ramach rezerw terenów. Jednak w trakcie
rozmów w punktach konsultacyjnych wyłoniła się grupa osób, którzy nie chcą, aby
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki znajdowała się na terenie Muranowa. „To uciążliwe
sąsiedztwo” mówili mieszkańcy. Ta instytucja ich zdaniem „nie może się rozbudowywać,
powinna mieć ograniczane prawa, ponieważ studenci utrudniają nam życie”. Hałasy, palenie
papierosów, parkowanie na trawnikach i chodnikach to uciążliwości, z którymi spotykają się
na co dzień mieszkańcy pobliskich bloków.
Jedna z mieszkanek stanowczo jest za przekształceniem szkół z ulicy Miłej. Uważa, że
miejsca te powinny być zamienione w inny ważny cel − w placówki opieki zdrowotnej dla
osób starszych (domy stałego lub dziennego pobytu) − „Muranów starzeje się, trzeba
zadbać o starszych ludzi przecież starych drzew nie przesadza się”.
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Czy należy chronić
miejsca oświaty?

1%
18%

Nie
Tak
Brak zdania

80%

Miejsca opieki zdrowotnej
Na temat ochrony usług zdrowia (w tym prywatne i publiczne) mieszkańcy są zgodni. Usługi
powinny być w tych miejscach, gdzie się znajdują. Powinny być chronione − „nie wyobrażam
sobie takiej sytuacji, że z tego terenu zostaną zlikwidowane przychodnie − nie będę mieć siły,
aby iść dalej”, opowiadała mieszkanka Muranowa. Odnotowano również potrzeby mieszkańców,
którym brakuje szpitala z ostrym dyżurem.
Czy należy chronić
miejsca, gdzie znajdują
się usługi zdrowia?

1%
2%

Nie
Tak
Brak zdania

97%

Ogólne opinie na temat usług
Badacze chcieli dowiedzieć się, jakie stanowisko mają mieszkańcy na temat
przekształcania parterowych mieszkań w lokale usługowe. W dwóch wariantach koncepcji
proponowano możliwość zamieniania mieszkań w lokale usługowe, dzięki czemu
zwiększyłaby się liczba miejsc pracy na terenie opracowania oraz atrakcyjność parterów
budynków.
Mieszkańcy bardzo ostrożnie analizowali taką możliwość. Wśród uczestników badacze
wyłonili kilka grup odpowiedzi:
możliwość przekształcenia lokali,
możliwość przekształcenia lokali, ale z dodatkowymi opłatami na rzecz funduszu
remontowego,
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możliwość przekształcenia lokali bez możliwości wydzielania oddzielnego wejścia,
możliwość przekształcenia lokali po wcześniejszym ustaleniu ze wspólnotą − „jak
wspólnota chce, to czemu nie”,
brak możliwości przekształcenia lokali − „to będzie demolowanie frontów budynków, nie
zgadzam się na to”.
„Nie zgadzam się, bo to będzie brzydko wyglądać, my tu kameralnie mieszkamy i nie można
nam zakłócać spokoju”. Mieszkańcy obawiają się hałasu, zapachów oraz uciążliwych
biznesów, które będą uprzykrzać życie mieszkańcom. „Jak do tego doprowadzicie to będzie
istny horror” − mówiła pani, która na co dzień spotyka się z tego typu sytuacją (mieszka
przy ulicy Karmelickiej 21, gdzie jest sklep „Żabka” i sklep monopolowy). Mieszkanka skarży
się na hałas, zanieczyszczone strefy wejścia do budynków i altany śmietnikowej.

Czy można
przekształcać
mieszkania na parterach
w lokale usługowe?
Nie
Tak
Brak zdania

4%
29%

67%

Zieleń na terenie opracowania
W ramach konsultacji badacze prezentowali założenia dotyczące dwóch wariantów
koncepcji. Oba zakładają ochronę roślinności na terenach parków, skwerów oraz pomników
przyrody. Dodatkowo zapisy chronią zieleń podwórkową oraz przyuliczną. W wielu
miejscach planiści zaproponowali uzupełnienia szpalerów drzew. Dla mieszkańców zapisy
te są zrozumiałe i nie budziły żadnych wątpliwości, ich zdaniem zieleń trzeba chronić i
dobrze pielęgnować. Odnotowano zaledwie kilka komentarzy na temat ograniczania zieleni
na tym obszarze. Wynika to z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest chęć zabudowania
danego terenu zabudową (mowa o terenie przy ulicy Pawiej). Innym powodem jest
propozycja tworzenia miejsc parkingowych (wskazywano głównie tereny przy ulicy
Lewartowskiego, Dubois, Anielewicza oraz okolice placu miejskiego). „Mieszkamy w samym
centrum miasta, mamy dużo spalin i hałasu, zieleń musi być, bo ona nas ratuje”. To opinia
jednego z mieszkańców, który uważa, że planiści powinni poważnie rozpatrzyć lokalizacje,
w których proponowane są zabudowy − „tam powinny być zazielenione skwery”.
Podczas konsultacji społecznych badacze zebrali listę miejsc, które zdaniem mieszkańców
powinny być objęte ochroną − zapisy w planie miejscowym powinny restrykcyjne:
aleja drzew przy ulicy Pawiej (pomniki przyrody −
gruczołkowate),
Jakie koncepcje projektu planu miejscowego dla wschodniej części Muranowa?
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skwer Więźniów Politycznych Stalinizmu,
obszar przy Bunkrze Anielewicza,
skwer przy Muzeum POLIN,
podwórze przy ulicach: Andersa, Dubois, Lewartowskiego (szczególnie boisko),
szpalery drzew.
Szpalery drzew proponowane na rysunkach oraz makiecie odpowiadają mieszkańcom.
Szczególnie przy alejach Solidarności i Jana Pawła II mieszkańcy liczą, że zieleń będzie
szybko nasadzana, dzięki czemu wewnątrz osiedli będzie ciszej. Odnotowano pojedyncze
głosy mieszkańców obawiających się, że szpalery drzew proponowane przez planistów
zniwelują ostatnie miejsca postojowe na granicy planu.
Dodatkowo mieszkańcy uważają, że należy zaproponować w planie miejscowym szpalery
przy ulicach: Miłej, Dubois, Nowolipki, Zamenhofa.
Temat powiązań biologicznych stanowił dla mieszkańców ciekawostkę. Wiele osób nie
zdawało sobie sprawy, że takie informacje są zapisywane w dokumentach. Oba warianty
poprowadzenia zieleni łączącej cmentarz na Powązkach z ogrodem Krasińskich były
atrakcyjne, choć rozwiązanie proponowane w drugim wariancie koncepcji − wzdłuż ulicy
Anielewicza − znalazło więcej zwolenników. Drugi wariant zakładał zwiększenie roślinności
na terenach pomiędzy aleją Jana Pawła II a ulicą Karmelicką.
Czy należy chronić
zieleń na terenie
opracowania planu
miejscowego?

3%

Nie
Tak
Brak zdania

9%

88%

Który z wariantów
powiązań biologicznych
jest dla Ciebie
atrakcyjniejszy?

6%

43%
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I wariant
II wariant
Brak zdania

51%
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Komunikacja piesza
Badacze prezentowali mieszkańcom propozycje ułatwiające poruszanie się pieszym po
terenie całego Muranowa. Warianty zakładały dodatkowe przejścia dla pieszych w różnych
lokalizacjach. Temat ten był dla mieszkańców ważny. Wiele osób odwoływało się do swoich
doświadczeń oraz wspomnień, informując, w których miejscach zlikwidowano przejścia dla
pieszych.
Makieta prezentowała wariantowe lokalizacje proponowanych przejść dla pieszych. Tabela
poniżej prezentuje wyniki.
Tak

Nie

Brak
odpowied
zi

cytaty mieszkańców − najczęstsze
sformułowania

Przejście dla pieszych nr 1 (A i B)

64

118

23

„wystarczy jedno np. A”

Przejście dla pieszych nr 2

118

64

23

„tak kiedyś było”

Przejście dla pieszych nr 3

32

97

76

„przejście do nikąd”

Przejście dla pieszych nr 4

132

55

18

„kiedyś było, zostało zlikwidowane po
śmiertelnym wypadku”

Przejście dla pieszych nr 5

14

69

122

„przecież tu przejście jest”

Przejście dla pieszych nr 6

110

31

64

"kiedyś było, w końcu Muranów
zostanie połączony w jeden”

Przejście dla pieszych nr 7 (A)

74

47

84

„tu i tak się chodzi swobodnie”

Przejście dla pieszych nr 7 (B)

13

143

49

„po co? tu jest mały ruch”

Przejście dla pieszych nr 7 (C)

101

15

89

„tu i tak się chodzi swobodnie”

Przejścia dla pieszych zaproponowane na wysokości ulicy Orlej oraz ulicy Miłej wywoływały
wiele wspomnień. Część osób przyznawało się, że czasami udaje im się przebiec przez
jezdnię lub widzą osoby starsze, które w taki sposób pokonują szerokie jezdnie.
Mieszkańcy zgłosili również braki przejść dla pieszych na wysokości ulicy Dzielnej oraz
Nowolipie (przez aleje Jana Pawła II).
Inni uczestnicy konsultacji uważali, że nie powinno się wprowadzać na tym obszarze
żadnych dodatkowych przejść dla pieszych, ponieważ „przejścia to smog, smród i
spiętrzenie samochodów”.

Komunikacja rowerowa
Podczas konsultacji mieszkańcy poznawali rozwiązanie umożliwiające połączenie ścieżek
rowerowych w jedną sieć. W ramach analiz terenu oraz wniosków z wcześniejszego
procesu konsultacji społecznych zaproponowano korektę przebiegu ścieżki na wysokości
Muzeum POLIN. Oba zapisy zostały przyjęte pozytywnie. Aż 96% uczestników stwierdziło,
że trasy są dobrze poprowadzone i nie wnoszą żadnych zastrzeżeń. Natomiast 87% osób
pozytywnie wyraziło się na temat proponowanej korekty ścieżki rowerowej. Pojedyncze
osoby uważają, że korekta nie jest potrzebna, bo „milej jest jechać rowerem przez park”, „i
tak będę tak jeździć”.
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Komunikacja samochodowa
Podczas badania badacze komunikowali, że plan miejscowy dla tego obszaru nie
rozwiązuje problemu związanego z parkowaniem samochodów. Obszar znajduje się w
strefie śródmiejskiej co oznacza, że liczba samochodów na tym terenie powinna być
zmniejszana. Dla mieszkańców to bardzo trudny temat, wiele osób spodziewało się, że
dokument ten rozwiąże problem z parkowaniem i przedstawi jakieś propozycje. Mieszkańcy
opowiadali, że niejednokrotnie w godzinach popołudniowych jeżdżą w kółko samochodem
przez około 30 min, ponieważ mają problem z zaparkowaniem.
Kilka osób opowiadało o kurzawkach5, które występują na tym terenie, co eliminuje
możliwość budowania parkingów podziemnych. Wielu mieszkańców apelowało, aby nie
dawać możliwości budowy parkingów podziemnych na terenie opracowania planu z obawy
o stan budynków, w których mieszkają (mogą tego nie przetrwać, w wielu miejscach są
pęknięcia). Odnotowano też odrębne zdanie grupy mieszkańców, która uważa, że nie
powinno się proponować budowy parkingów podziemnych z powodów moralnych, pod
ziemią są szczątki ludzkie, które w tym miejscu powinny pozostać (poza tym ekshumacje są
drogie).
Opowiadano również o parkingu podziemnym, który znajduje się na terenie opracowania,
ale prawdopodobnie nie spełnia norm i dlatego nie jest wykorzystywany. Mieszkańcy
wiedzą, że temat ten jest trudny. Zdają sobie również sprawę, że miasto stołeczne
Warszawa nie wybuduje na tym terenie parkingu podziemnego do obsługi osiedla: „mamy
problem to jest pewne, ale to też nie oznacza, że musimy sprzedawać samochody” − mówili
mieszkańcy.

Komunikacja zbiorowa
W ramach konsultacji społecznych badacze zadawali pytanie dotyczące komunikacji
zbiorowej. Pytano o opinie na temat poprowadzenia ulicami Karmelicką i Lewartowskiego
autobusów miejskich. Mieszkańcom takie rozwiązania nie podobały się − „błagam, nie, za
dużo mamy autokarów”. Uważają oni, że obie ulice są za wąskie i mogłoby to przyczynić się
do wielu wypadków i zatorów. Pojedyńcze osoby stwierdziły, że takie rozwiązanie można
najpierw przetestować, dopiero później wdrażać”. Jednak większość osób mówiło: „po co
skoro mamy z dwóch stron tramwaje i autobusy”.
Czy dopuszczasz
możliwość rozbudowy
sieci autobusowej na
ulicy Karmelickiej i ulicy
Lewartowskiego?

5%

Nie
Tak
Brak zdania

8%

87%
5

def. za Wikipedia: „luźne lub spoiste grunty, które przy odpowiednich warunkach, takich jak na przykład duże
nawodniene, zachowują się jak ciecze w całej swojej masie”.
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Zakaz grodzenia
Grodzenie nowych budynków lub wydzielanie kwartałów osiedla nie jest zdaniem
mieszkańców możliwy na tym terenie. Ta część osiedla jest jedną z ważniejszych
przestrzeni do spacerowania dla turystów, poza tym odległości wewnątrz osiedla są
niewielkie, w związku z czym naturalne jest spacerowanie i przechodzenie przez różne
podwórka. Dla mieszkańców ten temat był bardzo jednoznaczny, nie wymagający dyskusji.

Pozostałe opinie zebrane podczas terenowych konsultacji
Poniżej wypunktowano dodatkowe komentarze zebrane przez badaczy podczas prac
terenowych. Zdaniem mieszkańców projektanci powinni zastanowić się nad uwzględnieniem
następujących zapisów w planie miejscowym6:
ochronę kiosków (w szczególności przy ulicy Karmelickiej),
poszerzenie strefy konserwatorskiej,
stworzenie miejsc postojowych wzdłuż alei Jana Pawła II (szczególnie na wysokości nr
75, ponieważ kiedyś tam było możliwe parkowanie),
stworzenie wytycznych pod strefę płatnego parkowania na całym terenie,
uwzględnić strefę płatnego parkowania również w weekendy,
analizę obszaru pod względem znalezienia miejsca pod funkcję domu dziennego
pobytu dla seniorów,
wprowadzenie strefy tempa 30 km/h,
nakaz wprowadzenia zielonych dachów i ścian na altankach śmietnikowych.

6

Badacze uwzględnili w tym miejscu wszystkie postulaty, bez analizy, które z tych pomysłów można wprowadzić w
zapisy planu miejscowego.
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W jaki sposób mieszkańcy dowiedzieli się o konsultacjach
Ostatnie pytanie zadawane w punktach konsultacyjnych dotyczyło sposobu pozyskania
przez mieszkańców informacji o konsultacjach społecznych. Badacze chcieli dowiedzieć
się, w jaki sposób komunikować się z mieszkańcami w późniejszych etapach opracowania
planu miejscowego − wyłożenia projektu planu miejscowego. Dodatkowo podczas prac
terenowych mieszkańcy zbierali adresy e-mail od osób, które chciałyby być w przyszłości
informowane
o wyłożeniu planu miejscowego. W sumie zebrano 86 adresów. Dane te zostały przekazane
do wydziału Dialog w Planowaniu (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego). Tabela
poniżej prezentuje w jaki sposób mieszkańcy dowiedzieli się o procesie konsultacji
społecznych.
W jaki sposób dowiedział/a się Pan/i o konsultacjach?

Liczba osób

plakat

144

przechodząc

31

od innej osoby

9

ze strony „Forum Muranów”

10

ze strony BAiPP

8

z platformy konsultacji społecznych

1

inne (w Stacji Muranów)

2

SUMA

205
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Synteza e-mail oraz
listów przekazanych
do BAiPP
W dniach od 9 do 30 października osoby zainteresowane wariantami koncepcji planu
miejscowego mogły przekazać swoją opinię na ten temat za pośrednictwem e-maili bądź
listownie. Z tej formy skorzystało w sumie 157 osób. Poniższa część raportu przedstawia
syntezę stworzoną na bazie pism. Wiele fragmentów z dokumentów przedstawiono w formie
cytatów. Oryginale zapisy wszystkich opinii zostały przekazane do pracowni, która
opracowuje plan miejscowy dla tego terenu. Nadawcami pism są mieszkańcy Muranowa,
przedstawiciele wspólnot, spółdzielni, inwestorów lub przedstawiciele instytucji z terenu.
Opinie, które wpłynęły do Biura Architektury można podzielić na następujące kategorie:
pisma zbiorowe − pod którymi podpisało się grono osób,
pisma oparte na wzorze − treść pisma opracowana przez kogoś, następnie wzór
udostępniany dla szerszej grupy mieszkańców Muranowa i wysyłany przez pojedyncze
osoby,
pisma indywidualne − w których ważne jest poznanie konkretnej perspektywy
i stanowiska wobec sprawy.
„Muranów wariant W2” − tak napisał jeden z mieszkańców w swojej wiadomości e-mail. Na
podstawie analizy wszystkich pism przesłanych do Biura Architektury i Planowania
Przestrzennego można stwierdzić, że mieszkańcy wypowiadający się za pośrednictwem
e-maili bądź listów są za wprowadzeniem wariantu zachowawczego dla tego terenu. Poniżej
przedstawiono wątki poruszane w korespondencji.

Tematy dotyczące zabudowy
Zagadnienia dotyczące zabudowy na terenie osiedla Muranów:
społeczność z budynku Miła 19 przesłała wiele e-maili z argumentacją, dlaczego na
terenie Muranowa powinny być dopuszczane nadbudowy niskiej zabudowy (fragment
przedstawiono w dymku poniżej).

„Istotnym a może najistotniejszym
elementem jest standard zamieszkiwania
ludzi, tj. możliwość komunikacji windą
szczególnie w budynkach wyższych (5-cio
kondygnacyjnych); dobry standard
instalacji, dobry stan techniczny budynku jeśli te potrzeby "zderzymy" z
możliwościami ludzi mieszkających w takich
budynkach (starsi; emeryci czyli ubodzy
gdyż bogatsi mając finansowe możliwości
wyprowadzają się do budynków lepszych z
windami) to okazuje się że jedynym
sposobem na powyższe są nadbudowy”.

Jakie koncepcje projektu planu miejscowego dla wschodniej części Muranowa?

42 z 47
obawy przed nadmierną zabudową Muranowa

„Z przerazeniem patrze na kolejne
dobudowywane apartamentowce na terenie
Muranowa. Znikaja tereny zielone i place
zabaw dla dzieci jednoczesnie zwieksza sie
liczba mieszkancow i zmniejsza ilosc miejsc
parkingowych. Jestem zdecydowanie za
wariantem W2. Szczegolnie wazne jest
pozostawienie miejsc zielonych i ich
zagospodarowanie np dzialka 50105”.

„ Zdecydowanie sprzeciwiam się wprowadzeniu tzw.
uzupełnień zabudowy. Uważam, że zagęszczenie zabudowy
oraz likwidacja części terenów zielonych zaproponowana w
Wariancie I spowoduje istotnie obniżenie jakości życia
obecnych mieszkańców w części osiedli Muranowa, co będzie
wynikało m.in. z:

- ograniczenia dostępu do światła (poprzez
dostawienie budynków na obecnych podwórkach),
- braku przestrzeni i "oddechu" wśród już teraz dość
gęstej zabudowy,
- jeszcze większych problemów z parkowaniem
samochodów przez mieszkańców (już teraz bardzo
odczuwalny jest brak wystarczającej liczby miejsc
parkingowych przy obecnej liczbie mieszkańców),
- dalszej intensyfikacji ruchu samochodowego”.

Jakie koncepcje projektu planu miejscowego dla wschodniej części Muranowa?

„Absolutnie nie zgadzam się na zabudowę
przy ul. Dubois 7 dzielnica Muranów. Od
strony proponowanej budowy bloku
mieszczą się okna dużych pokoi
mieszkańców budynku ulicy Dubois 7. W
zamian proponuję urządzenia do ćwiczeń
dla starszych osób i ławeczki”.

„ Dogęszczenie zabudowy spowoduje
powstanie tuneli akustycznych (ciąg
między ul.Karmelicką a ul.Dubois) i
w efekcie dalszy wzrost poziomu
hałasu”.
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Miejsca pamięci

„Jestem zdecydowanie za pozostawieniem
przestrzeni zielonych oraz lepszą ich
organizacją:
- tam, gdzie można stworzyć warunki do
przemyśleń i zastanowienia - jak na przykład
wokół Kopca Anielewicza. Ten niewielki teren
zielony prosi się o to, by zorganizować tę
zieleń tak, by turyści mogli na chwilę w
spokoju się tam zatrzymać i oddać
kontemplacji historii i rozmyślaniu nad
tragicznymi wydarzeniami, które miały tam
miejsce”.

„Tam, gdzie można stworzyć warunki do
przemyśleń i zastanowienia - jak na przykład
wokół Kopca Anielewicza. Ten niewielki teren
zielony prosi się o to, by zorganizować tę
zieleń tak, by turyści mogli na chwilę w
spokoju się tam zatrzymać i oddać
kontemplacji historii i rozmyślaniu nad
tragicznymi wydarzeniami, które miały tam
miejsce. Hotel, czy też kompleks usługowy,
który miałby tu powstać, zakłóci charakter
tego miejsca”.

Zagospodarowanie terenu przy komendzie policji

„Hotel mógłby za to powstać na
terenie obecnego parkingu przy
komendzie policji. Raz, nie będzie
zakłócał charakteru miejsca, dwa usytuowanie hotelu przy głównej
arterii - ul. Andersa, zagwarantuje
łatwy dojazd autokarów do tego
hotelu, trzy - taka lokalizacja nie
będzie budziła obaw mieszkańców o
zakłócanie spokoju w okolicznych
budynkach mieszkalnych”.

„Koniecznie ograniczenie obszaru KSP
i odtworzenie przejścia między
Andersa a ul. Nowolipie. Dodatkowo
powinien być to przejazd pożarowy.
Dziś cały duży kwartał zabudowy
„wisi” na jednej wąskiej uliczce
przez bramę. W przypadku większego
pożaru lepiej nie myśleć co by się
działo. Nie mówiąc o tym jak takiego
przejścia jest utrudnieniem dla osób
starszych, niepełnosprawnych czy z
wózkiem z dzieckiem”.

Zieleń

„ Prosze nie zabierac nam
zieleni, nie chce aby
Muranow stał sie
blokowiskiem. Głosuje za
wariantem 2, gdyz
pozostawia przynajmniej
czesc zielonego
Muranowa”.

Jakie koncepcje projektu planu miejscowego dla wschodniej części Muranowa?

„ Prosimy o przyjęcie dla Muranowa
wariantu II.
Alternatywnie: poprawienie wariantu I w
ten sposób, że w ul. Stawki jest szpaler
drzew po obu stronach budynku wydziału
psychologii UW (zarówno na B1.2UN/
UHB jak i na B1.3 UHB), a wokół dębu
pozostawiony jest teren zielony, na
którym mogłyby pomieścić się licznie
przybywające tu grupy turystów”.
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Parkowanie samochodów

„Dodatkowo, jeżeli na
terenie Muranowa będą
powstawały nowe budynki
(co uwzględnia Wariant 1
Planu), być może można by
wymusić na developerach
utworzenie dodatkowych
miejsc parkingowych w ich
parkingach podziemnych?”

„Jeśli plan W2 nie przewiduje
dodatkowej zabudowy, to należy w
nim wyraźnie oznaczyć Parking Miła
2 jako teren parkingowy, a nie
budowlany. Może to być ZUO czy ZP,
ale przecież nie żadne MW/U!
Likwidacja stu miejsc to byłby
koszmar dla tak gęsto zaludnionego
miejsca”.

„Opis koncepcji daje asumpt do
ograniczenia miejsc parkingowych nie
tylko na ulicach, jak zakłada to
Studium, ale na całym obszarze planu.
W związku z tym wnoszę o wykreślenie
tego postulatu lub jego dostosowanie
do założeń w obowiązującym Studium.
(…) Dodatkowo zapewnienie miejsc
parkingowych dla wszystkich
mieszkańców jest obowiązkiem władz
Warszawy w świetle prawa UE”.
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„ W związku z konsultacjami społecznymi
dotyczącymi planu miejscowego dla Muranowa,
chciałabym zwrócić Państwa uwagę na problem
braku miejsc parkingowych dla mieszkańców.
Oczywiście ruch samochodowy na tym obszarze
powinien być ograniczony na rzecz komunikacji
zbiorowej i rowerowej, ale nawet samochód,
którym się na co dzień nie jeździ, musi być gdzieś
zaparkowany! (…) Na razie sytuacja nie wydaje się
jeszcze tragiczna, bo bardzo wielu mieszkańców
naszej dzielnicy to osoby starsze, które samochodu
nigdy nie miały. To się jednak będzie w
najbliższych latach zmieniać, w miarę jak do
mieszkań odziedziczonych po dziadkach będą się
wprowadzać młodzi ludzie”.

„W trzech bliźniaczych blokach 10 piętrowych
przy ulicy Niskiej, między Dubois, a Karmelicką
jest prawie 500 mieszkań. Może tu mieszkać
szacunkowo prawie tysiąc osób. W Polsce
średnio co druga osoba ma samochód. Załóżmy
skromnie 300 aut na te trzy budynki. W tym
rejonie zaparkowanie przy swoim domu, to jakiś
koszmar. Czy autor planów pomyślał, co będzie
jeśli zlikwiduje się dwa parkingi po blisko 100
miejsc? 300 samochodów będzie musiało
pomieścić się na 30 miejscach przy ulicy. Tylko
jeden właściciel samochodu na dziesięciu
będzie mógł dojechać jak człowiek do swojego
mieszkania! To będzie jakiś armagedon!”
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Komunikacja zbiorowa

„Spaliny, zwiększenie hałasu i
ogólnej uciążliwości dla
okolicznych mieszkańców
(drgania) – myślę, że nie powinno
się wpuszczać kolejnej linii
autobusów w głąb osiedla (w
planie dot. to zdaje się ul.
Lewartowskiego i Karmelickiej)”.

„Postulat rozbudowy sieci komunikacji
autobusowej o ww. ulice nie ma
uzasadnienia w świetle wymagań
dotyczących odległości dojścia pieszego
do przystanków komunikacji zbiorowej,
która w strefie śródmiejskiej nie
powinna przekraczać 300 metrów
(Studium, str. 145). Wymóg ten na
obszarze planu doskonale spełnia
istniejąca obecnie sieć przystanków
komunikacji miejskiej”.

Przejście dla pieszych
„Za niezbyt dobry pomysł uważam też
tworzenie dodatkowych przejść dla pieszych.
Ruch jest korzystny dla człowieka, a większości
z nas go brakuje. Pokonanie kilku dodatkowych
metrów do przejścia wyjdzie nam na zdrowie.
Pamiętajmy też, że im więcej przejść, tym
częściej muszą zatrzymywać się i ruszać
samochody, produkując tym samym większe
ilości spalin (przyczyniając się do pogorszenia
jakości powietrza) oraz powodując wzrost
poziomu hałasu w okolicy”.

„Bardzo mi się podoba pomysł
przywrócenia przejść dla pieszych w
miejscach, w których kiedyś istniały na
Al. Jana Pawła II i Solidarności oraz ul.
Andersa.
Moja sugestia polega na tym, że w
przypadku przywrócenia tych przejść,
szczególnie w obu alejach, które mają po
3 pasy ruchu, należało by te ulice
zwęzić”.

Miejsca oświaty

„Rozbudowa Warszawskiej Wyższej Szkoły
Informatyki spowoduje brak dostępnych
miejsc parkingowych dla mieszkańców
naszego osiedla, brak dostępności słońca
do podwórek oraz mieszkań bloków
znajdujących się w jej okolicy,
rozbudowa taka spowoduje przedłużający
się hałas oraz liczne uciążliwości
wynikające z jej trwania”.

Jakie koncepcje projektu planu miejscowego dla wschodniej części Muranowa?
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Dodatkowe uwagi

„Koncepcja W1 zakłada
likwidację terenów zielonych
wokół budynku Wydziału
Psychologii (ul. Stawki 5), które
oprócz funkcji estetycznych i
rekreacyjnych spełniają też
rolę wygłuszającą oraz
oczyszczają powietrze”.

„Rozumiem, że plan koncepcyjny tego nie
zakłada, ale miło byłoby, gdyby wprowadzono
zapisy dotyczące ochrony krajobrazu przed
wszędobylskimi reklamami (ze względu na
historyczny charakter dzielnicy i w trosce o
kształtowanie poczucia estetyki w przestrzeniu
publicznej, przez lata traktowanej po
macoszemu), bo nie wiadomo kiedy doczekamy
się ogólnomiejskich dyrektyw. W chwili obecnej
dochodzi do takich absurdów, że sklep, który
ma 2 duże szyldy na fasadzie budynku i folie
reklamowe wypełniające całe witryny wystawia
jeszcze na chodnik dodatkową „flagę”, którą
muszą wymijać piesi”.

Podsumowanie
i rekomendacje
W konsultacjach społecznych wzięło udział 362 osób. Wiedza zebrana podczas spotkań z
mieszkańcami w terenie oraz wiadomości e-mail posłużą projektantom jako podpowiedzi do
sporządzanego planu miejscowego. W ramach tego etapu wyłoniła się bardzo mocna
potrzeba dbania o charakter tej części osiedla, w szczególności poprzez zachowanie
terenów zieleni oraz nadmierną ingerencję w zagospodarowaniu terenów. Mieszkańcy
obawiają się zmian, boją się, że wpłynie to na jakość ich życia. Uważają, że „Wariant I
pozbawi Muranów największego waloru − osiedla przyjaznego dla ludzi”. Wartościami dla
mieszkańców są: pamięć o historii miejsca, zielone podwórka, więzi sąsiedzkie,
ograniczanie hałasu. Wariant drugi prezentowany podczas konsultacji społecznych to
„z całą pewnością wariant korzystniejszy dla mieszkańców dzielnicy”.
Podsumowując konsultacje społeczne można stwierdzić, że:
Mieszkańcy są przeciwni dogęszczaniu zabudowy, Mieszkańcom zależy na
ochronie zieleni podwórkowej oraz zieleni urządzonej,
Miejsca, gdzie proponowano dosadzenia szpalerów drzew zostały zaakceptowane,
Mieszkańcom podoba się propozycja ograniczenia zasięgu terenu zamkniętego na
rzecz poprawy komunikacji pieszej wewnątrz osiedla,
Ochroną należy objąć: miejsca pamięci, oświaty, placówki zdrowia,
Jakie koncepcje projektu planu miejscowego dla wschodniej części Muranowa?
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Odtworzenie przejść dla pieszych zostało bardzo pozytywie przyjęte przez
mieszkańców,
Przebieg ścieżek rowerowych został zaakceptowany,
Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej ulicą Karmelicką i ulicą Lewartowskiego
jest niepotrzebna,
Wizja otwarcia dodatkowej stacji metra jest odroczona w czasie, mieszkańcy nie
wierzą, że taka decyzja kiedykolwiek zapadnie,
Mieszkańcy są przeciwni grodzeniu terenów wewnątrz osiedla.
W trakcie trwania konsultacji społecznych badacze odnotowali tematy, które wywołują wśród
mieszkańców skrajne emocje:
Brak propozycji rozwiązania problemu z parkowaniem samochodów,
Nadbudowy (z wyjątkiem miejsca, gdzie mogłyby powstać usługi kultury/oświaty/
sportu),
Przekształcanie mieszkań parterowych w lokale usługowe,
Zagospodarowanie placu miejskiego przy ulicy Nowolipie,
Dyskusyjne jest umożliwienie nadbudowy Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki
(jedynej placówce oświaty).

REKOMEDACJE
Plan miejscowy sporządzany dla tego obszaru powinien być zapisany w sposób czytelny.
Badacze podczas konsultacji musieli wielokrotnie tłumaczyć różnice pomiędzy sposobem
zapisu zieleni w wariancie pierwszym. Kolorystyka wprowadzała w błąd mieszkańców.
Wariant drugi wyraźnie zaznaczał granice pomiędzy terenami zieleni a zabudowy co
powodowało, że wiele osób wolało „oddać swój głos na bardziej zielony rysunek”.
Różnica pomiędzy zapisami terenów podwórek w wariancie pierwszym i drugim jest tylko
różnicą formalną i polega na odmiennych sposobach zapisu planistycznego. W wariancie
pierwszym podwórka są wydzielone linią przerywaną i mają zielony sztraf. W wariancie
drugim podwórka również wydzielono linią przerywaną, przy czym w całości pokolorowano
je na zielono i oznaczono ZUO.
Rekomendowany jest sposób zapisu planu miejscowego na podstawie wariantu drugiego.
Mieszkańcy pisali też o swoich przemyśleniach na temat dialogu wokół planów miejscowych
w swoich e-mailach. „Po wnikliwszym przestudiowaniu planu, bardzo zaniepokoiły mnie
zmiany, które nie są zrozumiałe dla ogółu”. Wśród wielu wiadomości e-mail odnotowano
konkretne pytania dotyczące obszaru, np. „w kwartale D w wariancie planu W1 z mapy
znika cała zieleń z podwórka. Zapewniano nas, że zieleń podwórek pozostanie. Co zatem
oznacza jej brak? Podobnie rzecz się ma w kwartale E”.
Mieszkańcy sugerowali, by przy wyłożeniu planu miejscowego mieli możliwość analizowania
stanu istniejącego (na jednym wydruku) i porównywania z proponowanym planem
miejscowym (na drugim wydruku). Dzięki temu „przeciętny mieszkaniec będzie mógł
dostrzec zmiany”, „w ramach tego zadania to było za bardzo skomplikowane” − tak oceniają
mieszkańcy materiały prezentowane za pośrednictwem strony internetowej.
Jakie koncepcje projektu planu miejscowego dla wschodniej części Muranowa?

W 2014 r. miasto st. Warszawa przystąpiło do uchwały mającej na celu
stworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru Muranowa - części wschodniej. W grudniu 2016 r. zrealizowano konsultacje społeczne na etapie wniosków - mieszkańcy mogli zgłaszać swoje opinie na temat obszarów, które należy chronić lub zmieniać.
Aktualnie trwają konsultacje społeczne dotyczące koncepcji MPZP
Muranowa - części wschodniej. Prezentujemy dwie koncepcje, które
różnią się od siebie sposobem zagospodarowania kilku obszarów. Prosimy o zapoznanie się z dwoma koncepcjami, następnie prosimy zaznaczyć w kwestionariuszu odpowiedzi, które Pan/i akceptuje.
————————————————————————————
ZABUDOWA I USŁUGI
1. Zabudowa wielorodzinna. Obie koncepcje przewidują zachowanie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (w szczególności obszar objęty Gminną Ewidencją Budynków), dla
której nie są dopuszczalne rozbudowy, ani przebudowy. Czy
zgadzasz się z takim założeniem?
☐ Tak, zgadzam się.
☐ Nie zgadzam się.
☐ Nie mam zdania.
2. Czy Twoim zdaniem jest możliwe dopuszczenie nadbudowy
niskich budynków (-3,4,5 kondygnacje), w celu podniesienia
standardu wyposażenia technicznego dla mieszkańców danego budynku (zewnętrzne windy)?
☐ Tak, zgadzam się.
☐ Nie zgadzam się.
☐ Nie mam zdania.
Podaj adresy/argumenty:
Szczegółowa analiza zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. Poniżej przedstawiono analizę pięciu miejsc,
zaznacz te warianty, które Twoim zdaniem są właściwe.
A. Teren przy ul. Anielewicza skrzyżowanie z al. Jana Pawła II,
na którym aktualnie znajduje się parking naziemny (fragment
terenu oznaczonego literą F). Wariant 1 zakłada uzupełnienie
zabudowy wielorodzinnej (budynek mieszkalny wraz z parkingiem podziemnym - z większą liczbą miejsc postojowych w
garażu). Max. wysokość = 30 m., pow. zab. = 50%, pow. biologicznie czynna = 30%.
3.

Czy zgadzasz się z takim sposobem zagospodarowania obszaru?
☐ Tak, zgadzam się.
☐ Nie zgadzam się.
☐ Nie mam zdania.
Argumentacja:

B. Teren przy ul. Pawiej, gdzie aktualnie znajduje się plac wraz z zielenią oraz pomnik przyrody - 22 chronione bożodrzewy gruczołkowate (fragment terenu oznaczonego literą H).
☐ Wariant 1 zakłada uzupełnienie zabudowy na terenie H1.3. Max.
wysokość = 16 m., pow. zab. 50%, pow. biologicznie czynna = 25%.
☐ Wariant 2 zakłada wydzielenie terenu pod zieleń osiedlową.
☐ inne rozwiązanie: ………………………
☐ Nie mam zdania
C. Teren zieleni wraz z parkingiem naziemnym przy ulicy Nowolipki, skrzyżowanie z ulicą Andersa (fragment terenu oznaczonego literą L). Wariant 1 zakłada uzupełnienie zabudowy o charakterze
mieszkaniowym (zabudowa wielorodzinna), usługowym lub mieszanym Max. wysokość = 16 m., pow. zab. 90%, pow. biologicznie czynna
= 5%. Ważna informacja: założeniem stworzenia nowej zabudowy w
tym miejscu jest wytworzenie powiązania z Ogrodem Krasińskich.
Czy zgadzasz się z takim sposobem zagospodarowania obszaru?
☐ Tak, zgadzam się.
☐ Nie zgadzam się.
☐ Nie mam zdania.
Uwagi:

D. Niezagospodarowany teren w sąsiedztwie skweru przy bunkrze
Anielewicza (teren B2.4 MW/U). Wariant 1 zakłada wprowadzenie nowej zabudowy usługowo-mieszkaniowej, aby dać możliwość stworzenia zabudowy obsługującej turystów (hotel, gastronomia) lub uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej w tym kwartale z usługami w parterze.
Czy zgadzasz się z takim sposobem zagospodarowania obszaru?
☐ Tak, zgadzam się.
☐ Nie zgadzam się.
☐ Nie mam zdania.
Uwagi:
E. Garaże wolnostojące oraz budynek gospodarczy z garażami przy
ulicy Lewartowskiego wraz z fragmentem boiska. Wariant 1 zakłada
wymienienie istniejącej zabudowy na nową mieszkaniową. Max. wy sokość = 19 m.
Czy zgadzasz się z takim sposobem zagospodarowania obszaru?
☐ Tak, zgadzam się.
☐ Nie zgadzam się.
☐ Nie mam zdania.
Uwagi:

4. Kultura. L2.4 UO/UK/US
W obu wariantach w budynku, który teraz jest pustostanem zaproponowano nadbudowę, w której może mieścić się dom kultury, przestrzeń
sportowa lub usługi związane z oświatą.
Czy zgadzasz się z takim założeniem?
☐ Tak, zgadzam się.
☐ Nie zgadzam się.
☐ Nie mam zdania.
5.

Plac Miejski przy ulicy Nowolipie, nieopodal sklepu spożywczego „Biedronka”. Teren 5KD-PM - w obu wariantach stanowi plac
miejski.

Czy zgadzasz się z takim założeniem?
☐ Tak, zgadzam się.
☐ Nie zgadzam się.
☐ Nie mam zdania.
Czy dodać na tym terenie funkcje rekreacyjne? Jeśli tak, to jakie?

6.

Miejsca pamięci (Muzeum Więzienia Pawiak, Muzeum POLIN,
Kopiec Anielewicza) oraz dziedzictwo kulturowe (kościoły, domy

usług kultury zostaje zachowana. Miejsca te powinny być wyeksponowane w przestrzeni, natomiast zieleń wokół tych obiektów
powinna być wysokiej jakości zagospodarowania.
Czy zgadzasz się z takim założeniem?
☐ Tak, zgadzam się.
☐ Nie zgadzam się.
☐ Nie mam zdania.
7. Oświata (żłobki, przedszkola, szkoły, licea, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, uczelnia wyższa) Zarówno w 1 jak i 2 wariancie liczba terenów usług oświaty zostaje zachowana, istnieje
możliwość rozbudowy placówki - wyjątek stanowi Liceum Ogólnokształcące im. księcia Józefa Poniatowskiego - mieszczące się w
Czy zgadzasz się z takim założeniem?
☐ Tak zgadzam się.
☐ Nie zgadzam się.
☐ Nie mam zdania.
8. Usługi zdrowia (przychodnia, prywatne usługi z zakresu opieki
zdrowotnej) Zarówno w 1 jak i 2 wariancie liczba terenów usług
zdrowia zostaje zachowana. Czy zgadzasz się z takim założeniem?
☐ Tak zgadzam się.
☐ Nie zgadzam się.
☐ Nie mam zdania.

9.

Ogólne usługi, towarzyszące zabudowie wielorodzinnej

w pierwszym wariancie zaproponowano zwiększenie liczby usług znajdujących się na terenie objętym opracowaniem
planu miejscowego poprzez przekształcenie części parterów
mieszkaniowych w usługi.
Czy zgadzasz się z takim założeniem?
☐ Tak, zgadzam się.
☐ Nie zgadzam się.
☐ Nie mam zdania.
Uwagi:
ZIELEŃ
1. Na obszarze znajduje się wiele terenów zieleni (parkowa,
skwery, zieleń podwórek), które tworzą charakter tej części
Warszawy. Obie koncepcje zakładają zachowanie zieleni oraz
jej ochronę. Czy Twoim zdaniem są jeszcze jakieś szczególne
elementy zieleni na osiedlu, które dodatkowo należy chronić?
☐ Tak:…………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
☐ Nie.
2. Na makiecie i planszy zaznaczono miejsca, w których plan
miejscowy zakłada uzupełnienie zieleni poprzez nowe nasadzenia.
Czy zgadzasz się z takim założeniem?
☐ Tak, zgadzam się.
☐ Nie zgadzam się.
☐ Proponuję dodanie drzew również na terenie
…………………………………………..………….......
☐ Proponuję eliminację takiego zapisu na terenie
…………………………………………………..…………..
☐ Nie mam zdania.
3. Obie koncepcje uwzględniają powiązania terenów zieleni
Ogrodu Krasińskich z zespołem cmentarza na Powązkach.
☐ Wariant 1: forma powiązania to szeroka aleja z obustronnym
szpalerem drzew w ul. Anielewicza.
☐ Wariant 2: forma powiązania pomiędzy al. J.P.II a ul. Karmelicką to wydzielony teren zieleni urządzonej.
KOMUNIKACJA
1. Komunikacja piesza. Na makiecie i planszy zaznaczono kilka
propozycji stworzenia nowych przejść dla pieszych, ułatwiających
swobodny ruch pieszy na tereny przylegające np. Hala Mirowska,

Ratusz Miejski, Ogród Krasińskich) Postaw „X” przy wybranych
przez Pana/ią miejscach lokalizacji przejść dla pieszych:
☐ Wariant 1: A i B
☐ Wariant 5
☐ Wariant 2
☐ Wariant 6
☐ Wariant 3
☐ Wariant 7: A lub B lub C
☐ Wariant 4
2.

☐
☐
☐
3.

☐
☐
☐
4.

☐
☐
☐
5.

☐
☐
6.

Komunikacja piesza. Na terenie opracowania znajduje się teren zamknięty - Komenda Policji. W dwóch wariantach zaproponowane są odmienne zapisy. Który z nich jest dla Pana/i do
zaakceptowania:
Wariant 1 wskazuje możliwość zmiany granicy terenu zamkniętego, dzięki czemu będzie możliwy ruch pieszy spod Pałacu Mostowskich w kierunku ulicy Nowolipie.
Wariant 2 zachowuje stan aktualny - bez zmian granic działki.
Nie mam zdania.
Komunikacja rowerowa. W obu wariantach zaproponowano
korektę przebiegu ścieżki rowerowej na wysokości muzeum
POLIN. Zaproponowano poprowadzenie trasy ulicą Karmelicką do ulicy Anielewicza. Czy zgadzasz się z takim założeniem?
Tak zgadzam się.
Nie zgadzam się.
Nie mam zdania.
Komunikacja rowerowa. Na makiecie i planszy zaprezentowano przebieg proponowanych ścieżek rowerowych przechodzących przez obszar opracowania oraz łączących się z trasami
rowerowymi znajdującymi się na terenach przylegających. Czy
zgadzasz się z takim założeniem?
Tak, zgadzam się.
Nie zgadzam się.
Nie mam zdania.
Komunikacja samochodowa. Badacz przekaże informacje
o zapisach dotyczących miejsc parkingowych. Obszar objęty
skiej, gdzie możliwe jest parkowanie (odpłatne lub nieodpłatne) w wyznaczonych miejscach. W koncepcji dopuszczone jest
wybudowanie garaży podziemnych przez spółdzielnie, wspólnoty (po wcześniejszej ekspertyzie archeologicznej).
Zostałem poinformowany.
Nie zostałem poinformowany.
Komunikacja zbiorowa - autobusy. W koncepcji
zachowano sieć komunikacji autobusowej i dopuszczono jej rozbudowy o ulice Karmelicką i Lewartowskiego. Sieć tramwajowa
zostaje w koncepcjach zachowana, bez możliwości rozbudowy.

Czy zgadzasz się z takim założeniem?
☐ Tak, zgadzam się.
☐ Nie zgadzam się.
☐ Nie mam zdania.
7. Komunikacja zbiorowa - metro. W Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy są
zapisy dotyczące lokalizacji stacji I lini metra „Muranów” pomiędzy ulicami Nalewki i Anielewicza. Jedno z wyjść z metra
może mieścić się na terenie skrzyżowania ulicy Świętojerskiej z
ulicą Andersa. Czy zgadzasz się z takim założeniem?
☐ Tak, zgadzam się.
☐ Nie zgadzam się.
☐ Nie mam zdania.
INNE USTALENIA
1. Grodzenie Na terenie objętym opracowaniem obowiązuje zakaz grodzenia. Czy zgadzasz się z takim założeniem?
☐ Zgadzam się
☐ Ani się zgadzam, ani nie zgadzam
☐ Nie zgadzam się
☐ Inne: …………………………………….….
——————————————————————————
Na koniec prosimy o podanie kilku informacji o sobie:
Kobieta/Mężczyzna
Rok urodzenia: …………….
Czy mieszka Pan/i na terenie objętym opracowaniem planistycznym MPZP Muranów - części wschodniej?
☐ Tak
☐ Nie
Jeżeli chce Pan/Pani być informowany/a na temat kolejnych etapów
procedury MPZP prosimy o podanie do siebie adresu e-mail bądź
numer telefonu kontaktowego:
……………………………………………………………………
W jaki sposób dowiedział/a się Pan/i o konsultacjach społecznych
dot. MPZP Muranów - części wschodniej:
☐ plakaty/ulotki
☐ artykuły w prasie
☐ strona internetowa Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
☐ strona internetowa Warszawska Platforma Konsultacji Społecznych
☐ forum mieszkańców (fanpage na FB)
☐ inne, jakie? ……………………………………………………
Dziękujemy za wypełnienie ankiety!
Więcej informacji o konsultacjach społecznych MPZP Muranów część Wschodnia znajdziesz na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego oraz na platformie konsultacyjnej:
www.konsultacje.um.warszawa.pl

