JAKI PLAN MIEJSCOWY
DLA REJONU
PLACU ZAWISZY?
RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
luty 2019
na etapie zbierania wniosków do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

O CO PYTALIŚMY?

O CO PYTALIŚMY?
Konsultacje dotyczące MPZP rejonu Placu Zawiszy odbywały
się od 28 listopada 2018 roku do 9 stycznia 2019 roku.
Zostały zrealizowane na samym początku procedury
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, czyli na formalnym, ustawowym etapie
zbierania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Konsultacjami objęty został obszar ograniczony Alejami
Jerozolimskimi (od zachodu), ulicami Spiską i Niemcewicza
(od południa) oraz ul.Raszyńską (od wschodu). W zasięgu
obszaru znajduje się Plac Zawiszy.
Teren objęty konsultacjami społecznymi ws. miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla Rejonu Placu Zawiszy; wykonanie: Dawid Pesta

O CO PYTALIŚMY?
Celem konsultacji było:

• zebranie informacji na temat obecnego funkcjonowania terenu
objętego projektem planu oraz oczekiwań lokalnej społeczności
w zakresie jego zagospodarowania przestrzennego,

• przedstawienie uwarunkowań, które trzeba wziąć pod uwagę
podczas tworzenia planu miejscowego,

• poinformowanie o zapisach studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu objętego
projektem planu.

Punkt konsultacyjny przy wyjściu z WKD Ochota, 11 grudnia 2018 roku
Fot. Maria Jagaciak

KALENDARIUM

KALENDARIUM
start konsultacji społecznych // 28 listopada 2018
formalne wnioski do planu // 28 listopada 2018 do 9 stycznia 2019
geoankieta na stronie architektura.um.warszawa.pl // od 28 listopada 2018 do 9 stycznia 2019
punkt konsultacyjny w Urzędzie Dzielnicy Ochota // 4 grudnia (wtorek), godz. 10.00-18.00
punkt konsultacyjny w okolicy wejścia do WKD Ochota przy Placu Zawiszy // 5 grudnia (środa), godz. 10.00-14.00
spotkanie warsztatowe w szkole podstawowej przy Spiskiej // 5 grudnia (środa), godz. 17.30-20.00
punkt konsultacyjny w okolicy wejścia do WKD Ochota przy Placu Zawiszy // 8 grudnia (sobota), godz. 11.00-15.00
punkt konsultacyjny w Urzędzie Dzielnicy Ochota // 11 grudnia (wtorek), godz. 10.00-18.00
zakończenie konsultacji społecznych // 9 stycznia 2019

Efekt pracy uczestników spotkania warsztatowego - uwagi dotyczące zabudowy w rejonie
Placu Zawiszy, 5 grudnia 2018 roku
Fot. Maria Jagaciak

CO USŁYSZELIŚMY?

UCZESTNICY
W sumie w rozmowach w punktach konsultacyjnych oraz w warsztacie wzięło
udział ok. 110 osób, w tym:

•
•

ok. 75 osób pojawiło się w punktach konsultacyjnych,
ok. 35 osób uczestniczyło w spotkaniu warsztatowym.

Wszyscy zainteresowani mieli ponadto możliwość wypowiedzenia się
za pośrednictwem geoankiety dostępnej on-line oraz złożenia formalnego
wniosku do planu.
Wśród uczestników konsultacji największą grupę stanowili mieszkańcy Ochoty,
z czego dominującą grupą byli lokatorzy bloków zlokalizowanych w rejonie
ul. Grójeckiej i Al. Jerozolimskich.
W punktach konsultacyjnych przy WKD Ochota częściej spotykaliśmy osoby
mieszkające poza dzielnicą (pracujące na Ochocie lub przemieszczające się
codziennie przez obszar objęty sporządzanym planem miejscowym).
W konsultacjach wzięli także udział przedstawiciele stowarzyszenia
„Ochocianie”, a także przedstawiciele rady Dzielnicy Ochota i Zarządu Dzielnicy
Ochota.
Najliczniej reprezentowanymi grupami wiekowymi wśród uczestników
konsultacji były osoby w średnim wieku i seniorzy.

Punkt konsultacyjny w Urzędzie Dzielnicy Ochota, 4 grudnia 2018 roku
Fot. Paulina Okoń-Górecka

CO USŁYSZELIŚMY?
W trakcie konsultacji do najważniejszych kwestii, o których
rozmawialiśmy z mieszkańcami, należały:
•

układ drogowy (przebieg dróg i ich parametry),
a także problem parkingów,

•

zabudowa: istniejąca i nowa, w tym jej lokalizacja
i parametry,

•

przestrzenie publiczne i zieleń.

Punkt konsultacyjny w Urzędzie Dzielnicy Ochota, 4 grudnia 2018 roku
Fot. Paulina Okoń-Górecka

OPINIE I POMYSŁY
Układ drogowy (1)

•

Układ drogowy stanowił najważniejszy punkt dyskusji podczas konsultacji,

skrzyżowania na Placu Zawiszy. W tym kontekście pojawiały się propozycje

planu miejscowego (np. zagospodarowania Placu Narutowicza, ulicy

budowy estakad lub tuneli ułatwiających przejazd w ciągu Al. Jerozolimskich

Niemcewicza, nowego połączenia drogowego między Ochotą

czy też stworzenia ronda łączącego pięć ulic.

•

Mieszkańcy zwracali także uwagę na konieczność rozwiązania problemów

Większość uczestników konsultacji była zainteresowana planami

komunikacyjnych na ul. Raszyńskiej (brak przejścia dla pieszych i korki

rozszerzenia Al. Jerozolimskich. Przeważająca część z nich poparła budowę

u wlotu ulic Nowogrodzkiej i Koszykowej).

południowej jezdni Alej, wprowadzającej ruch samochodowy
na Plac Zawiszy. Przeciwni tej budowie byli najczęściej mieszkańcy bloków

•

Uczestnicy konsultacji zwracali uwagę na problem przepustowości

choć rozmowy częściowo dotyczyły też kwestii spoza obszaru projektu

a Wolą itd.).

•

•

•

W opinii mieszkańców problemem rejonu Placu Zawiszy jest duży ruch

stojących przy Alejach (najbliżej planowanej jezdni).

i częste korki na ul. Niemcewicza na odcinku między Alejami a ul. Grójecką.

Liczna grupa uczestników konsultacji wypowiadała się też na temat

z ul. Niemcewicza stają na drodze pojazdom poruszającym się ul. Grójecką).

przyszłości ul. Grójeckiej, w tym koncepcji jej odgięcia w kierunku
Al. Jerozolimskich w związku z budową drugiej nitki Alej. Większość

Niekiedy blokują one ruch na ul. Grójeckiej (samochody wyjeżdżające

•

na mniejszych ulicach kwartału (ul. Niemcewicza, ul.Tarczyńskiej)

mieszkańców postulowała pozostawienie dotychczasowego przebiegu

ograniczenia prędkości do 30 km/h.

i parametrów Grójeckiej, ale pojawiały się też propozycje zmniejszenia liczby

pasów (z trzech do dwóch) lub wprowadzenia na tym odcinku buspasów.
Zdecydowany sprzeciw wobec propozycji nowego przebiegu Grójeckiej
wyrażali mieszkańcy bloków, które sąsiadowałyby z nową jezdnią.

W trakcie konsultacji pojedyncze osoby zgłosiły postulat wprowadzenia

•

Część mieszkańców ul. Spiskiej chciała także przywrócenia parkowania
ukośnego na tej ulicy.

OPINIE I POMYSŁY
Układ drogowy (2)

•

W dyskusjach z mieszkańcami pojawiły się też głosy wyrażające potrzebę
stworzenia połączenia pieszo-rowerowego i/lub samochodowego
przez tory kolejowe między dzielnicami Ochotą a Wolą. Najczęściej
wskazywano przedłużenie ul. Spiskiej jako miejsce, w którym takie
połączenie mogłoby zostać zbudowane (choć pojawiały się też sugestie,

by umiejscowić je dalej na zachód).

•

Nieodłącznym punktem rozmów przy okazji poruszania tematu układu
drogowego była kwestia miejsc parkingowych, których w opinii większości
rozmówców jest za mało (budowa południowej jezdni Alej Jerozolimskich
dodatkowo ich liczbę zmniejszy). Pojawiały się więc postulaty stworzenia

parkingów podziemnych pod planowaną jezdnią Alej i/lub otwarcia
dla mieszkańców parkingów w rogu Al. Jerozolimskich i ul. Grójeckiej.

•

Mieszkańcy w większości pozytywnie wypowiadali się na temat organizacji
komunikacji zbiorowej w rejonie Placu Zawiszy. Jako problem wskazywali
jednak niesprzyjające przesiadkom rozmieszczenie przystanków

tramwajowych i autobusowych na ulicy Grójeckiej oraz zbyt wąskie
przystanki.

Spotkanie warsztatowe w szkole podstawowej przy Spiskiej,
5 grudnia 2018 roku; Fot. Paulina Okoń-Górecka

OPINIE I POMYSŁY
Zabudowa

•

•

Nowa zabudowa wzbudzała duże emocje wśród rozmówców – swoje zdanie

•

wyrażali zarówno przeciwnicy (w zdecydowanej większości), jak i zwolennicy

spowodowany m.in. zbyt wysoką zabudową oraz na ryzyko zwiększenia

lokalizowania na omawianym terenie nowej zabudowy.

zanieczyszczenia powietrza spowodowanego wzmożonym ruchem
samochodowym. Innym argumentem przeciwko nowej zabudowie były złe

Rozmowy dotyczyły przede wszystkim terenu ograniczonego Alejami

warunki gruntowe i geologiczne, które przed laty utrudniały budowę budynku

Jerozolimskimi i ul. Grójecką. Mieszkańcy z reguły nie wypowiadali się

pod adresem Aleje Jerozolimskie 131.

w odniesieniu do pozostałych obszarów, poza pojedynczymi osobami, które
zwracały uwagę na to, że warto uzupełnić ciąg kamienic wzdłuż ul. Tarczyńskiej

•

Mieszkańcy zwracali też uwagę na utrudniony przepływ powietrza

•

Jednocześnie kilku rozmówców było skłonnych zmienić zdanie nt. nowej

(do wysokości sąsiednich budynków). Pojedyncze osoby postulowały

inwestycji pod warunkiem udostępnienia mieszkańcom sąsiednich budynków

dopuszczenie w planie miejscowym nadbudowy 4-piętrowych kamienic

miejsc parkingowych realizowanych w jej ramach i/lub zapewnienia w ofercie

przy ul. Spiskiej na potrzeby mieszkaniowe i usługowe.

tej inwestycji usług publicznych i skierowanych do lokalnej społeczności.

Przeciwnikami nowych inwestycji na terenie objętym planem, zwłaszcza

•

Innym warunkiem akceptacji dla nowej inwestycji w tym rejonie było nadanie

budynku biurowo – usługowego o dużych parametrach zabudowy na działce

mu lub przynajmniej jego dolnej części takiej formy, która nawiązywałaby

znajdującej się u zbiegu Alej Jerozolimskich i ulicy Grójeckiej, byli przede

gabarytami do zabudowy wzdłuż ul. Grójeckiej.

wszystkim mieszkańcy bloków mieszkalnych znajdujących się najbliżej
planowanej inwestycji. Argumentami przeciw były m.in. względy estetyczne
(wysoki budynek zaburzy charakter okolicy), obawa o większe zakorkowanie

okolicy i problemy z parkowaniem (ze względu na pojawienie się nowych
mieszkańców lub pracowników nowych biur).

OPINIE I POMYSŁY
Zabudowa (2)

•

Zwolennicy nowej zabudowy wyrazili nadzieję na poprawę estetyki okolic
Placu Zawiszy oraz wzmocnienie jego śródmiejskiego charakteru.
Budynek wysokościowy stanowiłby zamknięcie osi Alej Jerozolimskich.

•

Zwrócono także uwagę na inne budynki wysokościowe, które są

planowane dla realizacji w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
opracowania – m.in. na terenach kolejowych, po północnej stronie
Al. Jerozolimskich.

•

Zwolennicy realizacji nowej zabudowy zwrócili uwagę na obowiązujące
ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego, dopuszczające zabudowę o wysokości powyżej
30 kondygnacji wzdłuż Al. Jerozolimskich oraz w rejonie placu Zawiszy.

Spotkanie warsztatowe w szkole podstawowej przy ul. Spiskiej,
5 grudnia 2018 roku; Fot. Paulina Okoń-Górecka

OPINIE I POMYSŁY
Przestrzenie publiczne
•

•

Konsultujący często wskazywali potrzebę uwolnienia chodników

•

Zdecydowaną większość rozmówców raził obecny wygląd

przy Grójeckiej od funkcji samochodowej, żeby dało się tamtędy

otoczenia stacji WKD Ochota. O ile rozumieli oni celowość

swobodnie chodzić.

funkcjonowania małych sklepików i punktów gastronomicznych
w tym miejscu, o tyle woleliby, by przybrały one bardziej

Odnosząc się do koncepcji włączenia Grójeckiej do Alej

estetyczną formę.

Jerozolimskich i uwolnienia tym samym od ruchu pojazdów
przestrzeni przed hotelem Radisson Blu Sobieski, uczestnicy

•

Uczestnicy konsultacji zgłaszali ponadto potrzebę stworzenia

konsultacji najczęściej proponowali utworzenie tam parku lub

zieleńca lub małego parku dostępnego dla mieszkańców obszaru

lokalnego targowiska w formie pawilonów, w tym również lokali

zawartego między ulicami: Niemcewicza, Grójecką i Alejami

gastronomicznych. Umożliwiłoby to, ich zdaniem, zmianę

Jerozolimskimi, a także postulowali o większą dbałość służb

charakteru okolicy z obecnie funkcjonującego węzła

miejskich o istniejącą zieleń. Pojawił się też postulat utworzenia

przesiadkowego na przestrzeń przyjazną mieszkańcom dzielnicy

wzdłuż Alej Jerozolimskich szpaleru drzew (po południowej

i osobom korzystającym ze stacji WKD Ochota.

lub północnej stronie).

WNIOSKI

WNIOSKI
Do najczęściej wskazywanych przez uczestników konsultacji postulatów
należały:

•

Na kolejnych etapach procedury planistycznej dotyczącej rejonu
Placu Zawiszy warto zadbać o odpowiednio szeroką akcję

•

•

budowa drugiego pasa Alej Jerozolimskich i uspokojenie w ten sposób

informacyjną, zwłaszcza wśród mieszkańców, na których

ruchu ulicznego na ul. Niemcewicza,

planowane inwestycje będą najmocniej oddziaływać (m.in. budowa

sprzeciw części uczestników konsultacji wobec zmiany przebiegu

drugiego pasa Alej oraz nowej zabudowy u zbiegu

ul. Grójeckiej (odgięcia jej na wysokości ul. Dalekiej w stronę Alej

Al. Jerozolimskich i ul. Grójeckiej)

Jerozolimskich),

•

Sporne stanowisko wobec nowej zabudowy u zbiegu Alej
Jerozolimskich i ulicy Grójeckiej,

•

zapewnienie parkingów dla mieszkańców Ochoty,

•

poprawa estetyki okolic stacji WKD Ochota.

•

W związku z głosami o zbyt małej ilości zieleni w okolicy, należy
poprawić jakość istniejącej zieleni i tam gdzie jest to możliwe,
zaplanować nowe nasadzenia zieleni i towarzyszącą im nową małą
architekturę oraz rozważyć przeznaczenie fragmentu terenu
pod taką funkcję.

CO DALEJ?

CO DALEJ?
Zakończyły się konsultacje do pierwszego etapu sporządzenia planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Zawiszy. Raport z konsultacji
zostanie przedstawiony jako materiał doradczy i pomocniczy projektantom
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stworzone zostaną
wariantowe koncepcje projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla rejonu Placu Zawiszy.
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego przygotuje je po przeanalizowaniu
wszystkich formalnych wniosków do planu, wyników geoankiety przeprowadzonej
na stronie internetowej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, a także
wyników konsultacji społecznych zaprezentowanych w tym raporcie.
Dalsza procedura planistyczna będzie przebiegała zgodnie z zapisami ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Przewidywane są także konsultacje społeczne na kolejnych etapach sporządzenia
planu tj. po opracowaniu wariantowych koncepcji planu oraz na formalnym etapie
wyłożenia planu do publicznego wglądu.

Punkt konsultacyjny przy wejściu do stacji WKD Ochota,
5 grudnia 2018 roku; Fot. Maria Jagaciak
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OPIS AKCJI INFORMACYJNEJ

AKCJA INFORMACYJNA
O konsultacjach społecznych informowaliśmy za pomocą:

•

plakatów rozwieszonych na terenie objętym planem m.in. w Urzędzie Dzielnicy
Ochota, w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, w obiektach
użyteczności publicznej,

•

ulotek- dystrybuowanych na obszarze planu, na terenie Urzędu Dzielnicy

Ochota, na terenie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego,
w punktach konsultacyjnych i na warsztatach, w wybranych obiektach
użyteczności publicznej,

•

strony internetowej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego:
www.architektura.um.warszawa.pl,

•

platformy warszawskich konsultacji społecznych: konsultacje.um.warszawa.pl,

•

strony internetowej Urzędu Dzielnicy Ochota,

•

mediów społecznościowych: Facebooka Urzędu Dzielnicy Ochota, a także

fanpejdżu “Konsultacje Społeczne Warszawa”.
Plakat informacyjny o konsultacjach

INFORMACJE O KONSULTACJACH

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy

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

JAKI MIEJSCOWY PLAN
DLA REJONU PLACU ZAWISZY?
ZAŁĄCZNIK NR 2
DO RAPORTU Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
luty 2019

RAPORT Z BADANIA
GEOANKIETOWEGO

UCZESTNICY

KTO WZIĄŁ UDZIAŁ?

Wiek uczestników konsultacji
25%
20%

Geoankietę wypełniło 316 osób, z czego 153
zostawiło informacje o sobie.

Było wśród nich wiele osób w wieku od 25 do
44 roku życia, procentowo więcej niż wśród
mieszkańców całej Warszawy. Dobrze
reprezentowani byli także mieszkańcy w wieku:
od 20 do 24 oraz od 45 do 54 lat.

15%
10%
5%
0%

respondenci

Stosunkowo niewiele wśród respondentów
było osób w wieku poniżej 20 i powyżej 54 lat.
87% uczestników deklaruje wyższe
wykształcenie, podczas gdy wśród
mieszkańców Warszawy wyższe wykształcenie
ma 40%.

mieszkańcy Warszawy
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Wyższe

KTO WZIĄŁ UDZIAŁ?
Spośród 316 wskazanych miejsc zamieszkania, 281
znajdowało się na terenie dzielnicy Ochota, z czego
81 w granicach konsultowanego planu miejscowego.
Wśród uczestników przeważały osoby mieszkające
we wskazanym miejscu powyżej 10 lat, ale nie od
urodzenia (34%), a także osoby mieszkające tam od
30 do 10 lat (29%).

Staż zamieszkania
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KTO WZIĄŁ UDZIAŁ?
Prawie
połowa
uczestników
wypełniła
geoankietę w pierwszym tygodniu trwania
konsultacji. Około 10% uczestników wypełniło
ją w ostatnim tygodniu.

Zwrot ankiety w czasie (tygodnie badania)
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Znakomita większość uczestników (86%)
dowiedziała się o geoankiecie z mediów
społecznościowych. Uczestnicy konsultacji
dowiadywali się o geoankiecie także na
stronach urzędów (13%), z ogłoszeń i plakatów
(10%) oraz z mediów konwencjonalnych (3%).

Data początku tygodnia

Źródło informacji o badaniu
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Ze strony Urzędu Miasta Z ogłoszeń lub plakatów Z mediów lokalnych (np.
społecznościowych (np. lub Urzędu Dzielnicy
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MOTYWACJA
Respondenci mieli także możliwość wskazania swojej motywacji do udziału w badaniu. Z tej
możliwości skorzystały 102 osoby. Poniżej znajduje się zestawienie najczęściej pojawiających się
motywów, wraz z orientacyjną liczbą głosów w nawiasie.
Podstawowym motywem wzięcia udziału w konsultacjach jest związek z terenem:
zamieszkiwanie (20), przemieszczanie się przez niego (9), praca na jego terenie (3), korzystanie z
handlu i usług (3) czy inny rodzaj związku (12).
Respondenci wskazywali także na chęć posiadania wpływu na sprawy publiczne (7), ważny
interes społeczny (15), oraz to, że zwyczajowo biorą udział w konsultacjach (3) lub uważają, że
jest to element ich etosu zawodowego (1). Częścią respondentów (3) kierowała też ciekawość, a
także chęć, aby zrównoważyć głos „miejskich aktywistów i urzędników” (4).
Respondentom zależy na rozwoju miasta (6) oraz samej dzielnicy Ochota (13), a w szczególności
– takim kształtowanie terenu, aby był on przyjazny dla mieszkańców (14).
Inną grupą motywacji była także pozytywna (3) oraz negatywna (14) ocena dzisiejszego
zagospodarowania terenu. Respondenci jako powód swojego udziału w konsultacjach podawali
także odczuwaną przez nich potrzebę zmian (15) jak i niechęć wobec nich (11).

MIEJSCA ODWIEDZANE

MIEJSCA ODWIEDZANE
Uczestnicy geoankiety wskazali 300 miejsc
odwiedzanych w celu skorzystania z usług.
Skupione są one przy ulicy Grójeckiej między ul.
Daleką i Spiską, po obu jej stronach (skupienie 1 i 2),
przy dworcu kolejowym (3), przy ulicy Grójeckiej
między ul. Daleką a Raszyńską, po stronie
wschodniej (4 i 9), przy ulicy Tarczyńskiej (5), w
bezpośrednim sąsiedztwie Placu Zawiszy (6, 7 i 10)
oraz u zbiegu ulic Dalekiej i Tarczyńskiej (8).

MIEJSCA ODWIEDZANE
Uczestnicy geoankiety wskazali 231 miejsc
odwiedzanych w celu robienia zakupów.
Skupione są one po obu stronach ulicy Grójeckiej
między ul. Daleką i Spiską (skupienia 1 i 2), u zbiegu
ulic Niemcewicza i Kaliskiej – Biedronka (3) i inne
sklepy (10), przy dworcu kolejowym (4), w
bezpośrednim sąsiedztwie Placu Zawiszy (5 i 9),
przy ulicy Grójeckiej między ul. Daleką a Raszyńską
(6), u zbiegu ulic Słupeckiej i Grójeckiej (7) oraz u
zbiegu ulic Węgierskiej i Białobrzeskiej (8).

MIEJSCA ODWIEDZANE
Uczestnicy geoankiety wskazali 200 odwiedzanych
miejsc spotkań.
Skupione są one głównie wzdłuż ulicy Grójeckiej
(skupienia 1 i 4), przy ulicy Tarczyńskiej (2), przy
placu Narutowicza (3) oraz w bezpośrednim
sąsiedztwie placu Zawiszy.

MIEJSCA ODWIEDZANE
Uczestnicy geoankiety wskazali 126 miejsc
spacerów i wyprowadzania psów.
Skupione są one głównie w otoczeniu bloków i
parkingów między ulicą Grójecką a Alejami
Jerozolimskimi (skupienie 1) oraz na placu Zawiszy
(2). Wiele miejsc oznaczono poza granicami planu,
między innymi na Polach Mokotowskich, w Parku
Szczęśliwickim i przy placu Narutowicza.

MIEJSCA ODWIEDZANE
Uczestnicy geoankiety wskazali 99 miejsc
korzystania z kultury i rozrywki.
Skupione są one głównie przy ulicy Tarczyńskiej
(skupienie 1) i Grójeckiej (2 i 3).

MIEJSCA ODWIEDZANE
Uczestnicy geoankiety wskazali 80 miejsc
uprawiania sportu i aktywnego wypoczynku.
W granicach obszaru objętego przystąpieniem do
sporządzenia planu skupione są one głównie w
otoczeniu bloków między ulicą Grójecką a Alejami
Jerozolimskimi. Wiele miejsc oznaczono poza
granicami obszaru, głównie na Polach
Mokotowskich i w Parku Szczęśliwickim, a
największe zagęszczenie oznaczeń (skupienie 1)
występuje bezpośrednio poza granicą obszaru – w
siłowni przy Alejach Jerozolimskich.

MIEJSCA ODWIEDZANE
Uczestnicy geoankiety wskazali 80 miejsc pracy lub
nauki. Miejsca te rozproszone są w granicach
obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia
planu i poza nimi. Na terenie obszaru, niewielkie
skupienia zidentyfikowano po wschodniej stronie
ulicy Grójeckiej (skupienie 1) i południowej stronie
Alej Jerozolimskich (2).

MIEJSCA ODWIEDZANE
Uczestnicy geoankiety wskazali 43 miejsca, do
których odprowadzają dzieci. Najczęściej
wskazywana była Szkoła Podstawowa nr 97 im.
Leona Kruczkowskiego (skupienie 1), a dalszej
kolejności – Plac Zawiszy oraz Instytut Edukacji
Artystycznej przy ulicy Spiskiej.

PREFERENCJE DOTYCZĄCE
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PREFERENCJE
Respondenci oznaczyli ogółem 120 obszarów, które
ich zdaniem należy „pozostawić takimi jakimi są”.
Obszary w większości dotyczyły Ochoty oraz jej
bezpośredniego sąsiedztwa (Pole Mokotowskie
oraz cmentarz i ogródki działkowe przy ul. Żwirki i
Wigury).
Spośród nich, 83 dotyczyło obszaru
opracowywanego planu miejscowego.
Ogólnie rzecz biorąc do zachowania zostały
wskazane obszary istniejącej zabudowy mieszkalnej
po obu stronach ulicy Grójeckiej, a także obie
pierzeje tej ulicy. Wyróżniającym się obszarem
cenionym przez respondentów jest także północny
odcinek ulicy Tarczyńskiej – został on oznaczony
około 20 razy.

PREFERENCJE
Respondenci oznaczyli ogółem 371 obszarów, które
ich zdaniem „powinny się zmienić”.
Obszary w większości dotyczyły Ochoty oraz
terenów ciągów komunikacyjnych.

Spośród nich, 279 dotyczyło obszaru
opracowywanego planu miejscowego.
Ogólnie rzecz biorąc jako obszary do zmiany funkcji
lub zagospodarowania zostały wskazane obszary
głównych ulic obszaru - ulicy Grójeckiej (średnio 40
oznaczeń oraz Alej Jerozolimskich (średni 66
oznaczeń).
Trzecim obszarem oznaczanym często jako
wymagający zmian jest teren u zbiegu
wymienionych dwóch ulic. Zmiany są przez
respondentów pożądane także na samym placu
Zawiszy.

PREFERENCJE
Preferencje zmiany funkcji lub zagospodarowania
przeważają na terenach głównych ulic oraz ich
pierzei – Alej Jerozolimskich, ulicy Grójeckiej, ulicy
Spiskiej, placu Zawiszy. Szczególnie często jako takie
były wskazywane tereny Alej Jerozolimskich i
niezagospodarowanego obszaru pomiędzy nimi, a
ulicą Grójecką.
Preferencje zachowania terenu „takim jakim jest”
przeważają na obszarze zabudowy mieszkalnej na
północny zachód od ulicy Grójeckiej oraz na
południowy wschód od tej ulicy.

PREFERENCJE
Niektóre obszary na terenie objętym planem
charakteryzują się wysokim potencjałem do
wystąpienia konfliktów przestrzennych. Są to
rejony, gdzie występuje podobna liczba odmiennych
opinii i jest ona relatywnie duża.
Takim obszarem jest przede wszystkim ulica
Grójecka, a w szczególności jej pierzeje.

PREFERENCJE
Na podstawie analizy rozkładu preferencji, a także
cech fizycznych obszaru podzielono go na 6 stref
preferencji. Dla każdej z nich przeprowadzono
analizę proponowanych przez respondentów
kierunków zagospodarowania.

PREFERENCJE DOTYCZĄCE
OBSZARÓW

PREFERENCJE - 1
Plac Zawiszy (strefa oznaczona nr 1 na mapie) jest
jednym z terenów, dla których w zdecydowanej
większości respondenci widzą konieczność zmiany
funkcji lub zagospodarowania. Wielu respondentów
wskazuje na konieczność usprawnienia przejazdu przez
rondo tramwajem (4 wypowiedzi), rowerem (9
wypowiedzi) jak i przejścia pieszo (6 wypowiedzi), a
także usprawnienia przesiadek poprzez poszerzenie i
zbliżenie do siebie przystanków tramwajowych (4) oraz
zapewnienia bezpośredniego przejścia do stacji PKP
Warszawa Ochota (5). Część z respondentów
proponuje przebudowę ronda (12), w tym: wytyczenie
wiaduktu lub tunelu w ciągu Alej Jerozolimskich (4),
zmniejszenie powierzchni zajmowanej przez rondo (6),
budowę przejść podziemnych dla pieszych (4) lub
wyłączenie świateł i poprawę przejść w poziomie jezdni
(4). Respondenci wskazują na wartość funkcji
handlowej, wskazując jednocześnie na konieczność
poprawy estetyki obecnych pawilonów lub budowę
nowych (12). Część respondentów opowiada się za
przekształceniem całości lub części obszaru ronda w
pełnoprawny plac miejski (6).

PREFERENCJE - 2
Zagospodarowanie ulicy Grójeckiej jest jednym z
głównych obszarów różnicy opinii na obszarze
planu. Pojawiają się głosy zarówno za zachowaniem
obecnego układu dwóch jezdni z 3 pasami (12), jak i
redukcji ruchu na tej ulicy (13). Kilkoro
respondentów (6) proponuje likwidację powiązania
ul. Grójeckiej z rondem przy Placu Zawiszy i
przekształcenie jej północno-wschodniego odcinka
w reprezentacyjny plac miejski (po wcześniejszym
przeniesieniu ruchu na Aleje Jerozolimskie). W
przestrzeni ulicy zdaniem 15 respondentów
powinna zostać urządzona droga dla rowerów, a
także zieleń (13) oraz szerszy chodnik (11), a także
elementy małej architektury (4).

PREFERENCJE - 3
Obszar Alej Jerozolimskich charakteryzuje się
relatywną zgodnością opinii respondentów w
kwestii budowy drugiej jezdni od placu Zawiszy do
ulicy Niemcewicza - takich głosów zanotowano 43.
Inne postulaty dla tego terenu to kolejno: budowa
parkingów,
w
tym
kubaturowych
(11),
wprowadzenie nowej zieleni (4), kontynuacja
zabudowy biurowej pomiędzy ulicą a torami (2),
wprowadzenie funkcji handlowo-usługowej (2) oraz
budowa kładki na Wolę na wysokości ulicy Spiskiej
(2). Proponowane było także poprowadzenie ulicy w
tunelu (2) oraz budowa linii tramwajowej (1).

PREFERENCJE - 4
Respondenci proponują dla terenu u zbiegu ulicy
Grójeckiej i Alej Jerozolimskich z jednej strony zieleń w postaci parku lub skweru (22), a z drugiej zachowanie parkingu, najczęściej w formie
podziemnej (14). Wielu respondentów wolałoby
uniknąć nowej zabudowy, ale w przypadku gdyby
taka miała by się tu znaleźć, część z nich (4)
preferuje zabudowę pierzejową, o wysokości
dostosowanej do drugiej pierzei ulicy Grójeckiej.
Trzech respondentów proponuje zabudowe wysoką,
przeznaczoną na funkcje biurowe i usługowe. Nowe
funkcje handlowe, usługowe i gastronomiczne
proponuje 10 respondentów, zarówno w parterach
nowej zabudowy jak i w formie pawilonów.

PREFERENCJE - 5
Obszar zabudowy mieszkaniowej na północny
zachód od ulicy Grójeckiej jest ceniony za układ
urbanistyczny i wolną przestrzeń (3), a także zieleń
pomiędzy budynkami (3). Warta zachowania jest też
w opinii respondentów zabudowa mieszkaniowa (3),
a także pierzeje ulic Grójeckiej i Spiskiej, wraz ze
znajdującymi się w ich parterach usługami (3).

PREFERENCJE - 6
Obszar zabudowy mieszkaniowej na południowy
wschód od ulicy Grójeckiej jest ceniony za
zachowany układ urbanistyczny (7), spokój i ciszę
(3). Respondenci pozytywnie oceniają także
istniejącą zabudowę mieszkaniową (4) i zieleń (4).
Szczególnie pozytywnie oceniana za jej klimat,
zieleń
i
obecność
lokali
usługowych
i
gastronomicznych jest ulica Tarczyńska (12). W
opinii respondentów ochronie powinny podlegać
także usługi zlokalizowane w parterach budynków
przy ulicy Grójeckiej oraz szkoła.

PREFERENCJE - INNE
Respondenci mieli także możliwość wyrażenia uwag ogólnych w pytaniu otwartym,
niezwiązanym z mapą. Z tej opcji skorzystało 44 respondentów. Poniżej znajduje się zestawienie
najczęściej pojawiających się uwag, wraz z orientacyjną liczbą głosów w nawiasie.
Najczęściej podnoszonym postulatem, odnoszącym się do całości obszaru jest zwiększenie ilości
zieleni (5) oraz lokalizacja placów zabaw, ławek oraz koszy na śmieci.
Wśród uwag ponownie często podnoszona była konieczność zmiany układu komunikacyjnego,
w tym „wyprostowania” Alej Jerozolimskich (9), zawężenia ulicy Grójeckiej (5), uspokojenia ulicy
Niemcewicza (2). Część respondentów wypowiedziała się także za zachowaniem ruchu w ulicy
Grójeckiej (4) oraz poprawą warunków poruszania się rowerem (5)
Dodatkowo postulowano usprawnienie transportu publicznego poprzez dodanie linii
autobusowych (2), wytyczenie buspasów (2) czy wprowadzenie priorytetu dla tramwajów (2).
W opinii respondentów konieczne są także zmiany na pl. Zawiszy, w tym: poprawa przekraczania
go pieszo (4), przekształcenie w plac (2) czy likwidacja pawilonów (1). Zgłoszono także
konieczność zmiany wystroju fasady hotelu Hotel Radisson Blu Sobieski (1).

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI
• W badaniu wzięło udział 316 respondentów, którzy oznaczyli na mapie
ogółem 866 miejsc odwiedzanych oraz 491 obszarów preferencji
(pozostawienia/zmiany zagospodarowania) .
• Na obszarze objętym przystąpieniem do sporządzenia planu odnotowano
wiele oznaczeń miejsc korzystania z usług i robienia zakupów – przede
wszystkim w pierzejach ulicy Grójeckiej, a także w pawilonach na placu
Zawiszy czy ulicy Tarczyńskiej.
• Miejsca spotkań, korzystania z kultury lub rozrywki koncentrują się w
północnym odcinku ulicy Tarczyńskiej oraz południowym ulicy Grójeckiej.
• Relatywnie niewielu respondentów oznaczyło na obszarze objętym
przystąpieniem do sporządzenia planu
miejsca pracy, nauki oraz
odprowadzania dzieci – odnotowano jedynie niewielkie ich koncentracje.

• Koncentracja miejsc zamieszkania respondentów wskazuje na ważną rolę
funkcji mieszkaniowej obszaru.

WNIOSKI
• W obszarze kierunków zagospodarowania występuje przewaga głosów za ochroną
istniejącej zabudowy mieszkaniowej, układu urbanistycznego i zieleni w rejonach
na północny zachód i południowy wschód od ulicy Grójeckiej. Zdaniem
respondentów należy chronić także handlowo-usługowy charakter obu pierzei tej
ulicy.
• Przewaga głosów za zmianą zagospodarowania występuje na samym placu
Zawiszy, w ulicy Grójeckiej, Alejach Jerozolimskich oraz na terenie u zbiegu tych
ulic. Analiza postulatów respondentów wskazuje jednak, że mimo, że są oni zgodni
co do tego, że rejony te wymagają zmian, różnią się w kwestii kierunków zmian.
• Postulatem jednoczącym respondentów jest budowa drugiej nitki Alej
Jerozolimskich, wraz z włączeniem jej w rondo na Placu Zawiszy, a także w
konsekwencji - uspokojenie ruchu na ulicy Niemcewicza oraz przekształcenie jej w
ulicę lokalną.
• Część z respondentów proponuje następnie uspokojenie ruchu na ulicy Grójeckiej,
łącznie z postulatami wyłączenia z ruchu jej północno-wschodniego odcinka i
urządzenia w tym miejscu placu miejskiego. Postulat ten ma podobną liczbę
zwolenników jak i przeciwników, opowiadających się za pozostawieniem
przejezdności ulicy Grójeckiej oraz zachowaniem jej przekroju.

WNIOSKI
• Największą różnorodność postulatów gromadzi teren u zbiegu Alej Jerozolimskich
i ulicy Grójeckiej. Proponowana jest tam między innymi lokalizacja parku, skweru
lub placu miejskiego. Inni respondenci proponują zachowanie funkcji parkingowej,
przy czym dopuszczają jej realizację w postaci obiektu kubaturowego z dodatkową
funkcją usługową.
• Część respondentów sprzeciwia się jakiejkolwiek zabudowie, część – dopuszcza
zabudowę pierzejową, mieszkalną z usługami w parterze, korespondującą z drugą
stroną ulicy Grójeckiej. Inna grupa respondentów postuluje dopuszczenie
zabudowy wysokiej o funkcji biurowej lub usługowej, także w formie lokalnej
dominanty wysokościowej, zamykającej perspektywę Alej Jerozolimskich.
• Do zachowania w obecnej formie wskazywane są tereny istniejącej zabudowy
mieszkaniowej w dwóch rejonach przedzielonych ulicą Grójecką – na północny
zachód od niej (ograniczony Alejami Jerozolimskimi i ulicą Spiską) oraz na
południowy wschód (ograniczony ulicami Niemcewicza i Raszyńską).
• Respondenci proponują ochronę w szczególności: obecnego układu
urbanistycznego oraz wolnych przestrzeni zagospodarowanych zielenią pomiędzy
budynkami. Jako cenna wskazywana jest też zieleń przyuliczna, a także klimat oraz
funkcja gastronomiczna i społeczna północnego odcinka ulicy Tarczyńskiej.
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