JAKA PRZESTRZEŃ
DLA WARSZAWY?
RAPORT Z KONSULTACJI
SPOŁECZNYCH
11 marca 2019 r.
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O CO PYTALIŚMY?
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O CO PYTALIŚMY?
Rozpoczęły się prace nad aktualizacją Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st.
Warszawy. Studium jest scenariuszem przestrzennego
rozwoju miasta. Warszawa w 2018 r. mierzy się z nowymi
wyzwaniami przestrzennymi, ekonomicznymi czy
demograficznymi. Dlatego należy ponownie przemyśleć
i sformułować zapisy Studium, by lepiej odpowiadały na
bieżące potrzeby miasta i jego mieszkańców. Celem Studium
jest stworzenie ram rozwoju dla dobrej, zdrowej i wygodnej
przestrzeni do życia w Warszawie. Nowe Studium powinno
wskazać wytyczne dla zabudowy, umiejscowienia usług
publicznych, terenów zieleni, układu komunikacji, czy ochrony
zabytków.
Celem konsultacji społecznych było włączenie mieszkańców
do wspólnego projektowania przestrzennej polityki
Warszawy. Obecnie zbierane są wnioski do Studium.
Mieszkańcy mogą w nich wskazać problemy, jakie widzą
w przestrzeni miasta i propozycje nowych zapisów.

Punkt konsultacyjny w dzielnicy Mokotów 20 listopada 2018 r. Fot. Katarzyna Sałbut
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O CO PYTALIŚMY? - cd.
W konsultacjach zbieraliśmy konkretne wnioski
i propozycje do Studium. Wyjaśnialiśmy także, jak
przebiega proces opracowania polityki przestrzennej
miasta. Tłumaczyliśmy, na jakich etapach i w jaki sposób
mieszkańcy mogą się w niego włączyć. Wspólnie
zastanawialiśmy się także, jak działa miasto i jakim
wyzwaniom trzeba sprostać przy projektowaniu Studium.
Pytaliśmy również mieszkańców, jak korzystają
z przestrzeni miasta, by lepiej zrozumieć, co w Warszawie
działa sprawnie, a co wymaga poprawy.
Jak można było zabrać głos?

● Składając pisemny wniosek do Studium (osobiście,
pocztą zwykłą lub za pośrednictwem platformy ePUAP)
● Uczestnicząc w debacie z udziałem ekspertów
● Odwiedzając jeden z dwudziestu punktów
konsultacyjnych w dzielnicach Warszawy
● Biorąc udział w jednym z dwóch warsztatów
planistycznych poświęconych projektowaniu dobrego
sąsiedztwa
● Wypełniając geoankietę online

Punkt konsultacyjny w dzielnicy Targówek 2018 r. Fot. Wojtek Kacperski
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KALENDARIUM
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KALENDARIUM KONSULTACJI
Start konsultacji społecznych i uruchomienie geoankiety online // 14 września 2018 r.
Debata w Centrum Kreatywności Targowa // 3 października 2018 r.
Punkty konsultacyjne w dzielnicach // 5 listopada – 29 listopada 2018 r.
Warsztaty planistyczne na temat dobrego sąsiedztwa // 24 listopada i 2 grudnia 2018 r.
Zakończenie konsultacji społecznych i zamknięcie geoankiety online // 9 stycznia 2019 r.
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KALENDARIUM PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH W DZIELNICACH
Bemowo // 26 listopada
Białołęka // 6 listopada
Bielany // 5 listopada
Mokotów // 20 listopada
Ochota // 15 listopada
Praga-Południe // 19 listopada

Praga-Północ // 22 listopada
Rembertów // 8 listopada
Śródmieście // 28 listopada
Targówek // 26 listopada

Ursus // 20 listopada
Ursynów // 15 listopada
Wawer // 6 listopada
Wesoła // 7 listopada

Wilanów // 27 listopada
Włochy // 8 listopada
Wola // 13 listopada
Żoliborz // 22 listopada

Ogólnomiejski // 10 i 14 listopada 2018 r.
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UCZESTNICY
•

740 osób wzięło udział w spotkaniach,
w tym 50 w debacie,
130 w warsztatach planistycznych
i 560 w punktach konsultacyjnych

•

17 000 osób skorzystało z geoankiety

•

Ponad 8 700 osób oceniło swoje miejsce
zamieszkania w geoankiecie

•

Wpłynęło ponad 22 000 wniosków
do Studium, w tym ponad 5 000 w trakcie
konsultacji oraz około 17 000 w terminie
dodatkowym (do 28 lutego)

Punkt konsultacyjny w dzielnicy Ochota 15 listopada 2018 r. Fot. Katarzyna Sałbut
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CO USŁYSZELIŚMY?
- WNIOSKI Z DEBATY EKSPERCKIEJ
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CELE DEBATY
Strategia #Warszawa2030 stawia cztery cele, dotyczące
budowania odpowiedzialnej wspólnoty, wygodnej lokalności,
funkcjonalnej przestrzeni oraz twórczego środowiska.
Ich osiągnięcie zależy od właściwego kształtowania polityki
przestrzennej. Wytyczne dla niej opisane są w załączniku 4
do Strategii #Warszawa2030.

Celem debaty było przedyskutowanie w gronie ekspertów,
mieszkańców i innych zainteresowanych wytycznych i ich
praktycznego stosowania. Poprosiliśmy ekspertów o wskazówki
i rekomendacje, na co zwracać uwagę w zapisach Studium, by
zrealizować cele Strategii.
Debata odbyła się 3 października 2018 r. w Centrum
Kreatywności Targowa. Ze strony Biura Architektury
i Planowania Przestrzennego wstęp wygłosiła Dyrektorka
Marlena Happach. Zastępczyni Dyrektora BAiPP, Monika
Konrad, przedstawiła sytuację Warszawy na tle innych miast
europejskich, a główne wyzwania stojące przed Warszawą
(szczegółowo opisane dalej) zaprezentował Bartosz Rozbiewski,
Naczelnik Wydziału Polityki Przestrzennej.

Komentarze do poszczególnych zagadnień przedstawili:
• Jolanta Przygońska, Polska Izba Urbanistów, Miejska Komisja UrbanistycznoArchitektoniczna (MKUA) (miasto policentryczne i wielofunkcyjne)
• Grzegorz Buczek Oddział Warszawski SARP, MKUA (miasto zwarte)
• Maciej Czeredys, MKUA (zrównoważony transport)
• Prof. Magdalena Staniszkis, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej,
MKUA (miasto zdrowe)
• Dr Katarzyna Sadowy, Szkoła Główna Handlowa, MKUA (miasto i gospodarka)
• Dr Krzysztof Herbst (społeczny wymiar Studium)
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WNIOSKI
• Należy planować miasto policentryczne (gdzie swoje centra
mają również dzielnice i mniejsze jednostki przestrzenne)
i wielofunkcyjne (gdzie w sąsiedztwie znajdują się zarówno
mieszkania, jak i miejsca pracy i usługi).

• Należy wykorzystywać obszary na terenie zurbanizowanym,
np. przekształcać miejskie obszary poprzemysłowe, by
ograniczyć rozlewanie się miasta na nowe tereny, bo to
pogłębia problemy infrastrukturalne i ekologiczne.

• Centra lokalne powinny być powiązane z węzłami
przesiadkowymi, szczególnie kolejowymi – tam należy
intensyfikować zabudowę i umiejscawiać wiele różnorodnych
usług.

• Należy podjąć dialog z mieszkańcami o kosztach rozproszonej
zabudowy, które ponoszą wszyscy mieszkańcy miasta i wskazać
na korzyści zwartej zabudowy: ekologiczne, ekonomiczne
i społeczne.

• W tworzeniu Studium warto zastosować narzędzie planistyczne
form based code, gdzie nie określa się wyłącznie przeznaczenia
terenu, ale gabaryty i sposób kształtowania zabudowy.

•

• Miasto powinno być zwarte, czyli takie, gdzie wszystkie
potrzebne funkcje są bliskie i łatwo dostępne, ekonomicznie
wykorzystujące dostępną przestrzeń i gdzie jest miejsce
zarówno na wypoczynek, pracę, jak i mieszkanie,
z poszanowaniem przyrody i dostępnością terenów otwartych/
zielonych.

Transport w mieście ma zasadniczy wpływ na klimat, a koszty
ekologiczne przekładają się na koszty ekonomiczne.

• W Warszawie ok. 70% mieszkańców mieszka w niewielkiej
odległości od przystanku tramwaju, autobusu, metra lub kolei
miejskiej, mimo to w ostatnim czasie część mieszkańców
przesiadła się z komunikacji miejskiej do samochodów.
• Powinno się w mieście wprowadzać jak najwięcej zieleni, która
przyczynia się do oczyszczania powietrza, ale i dobrostanu
mieszkańców, np. jako zachęta do rekreacji.

• W pracach nad Studium warto postawić pytanie, jak
zaplanować przestrzeń dla nowoczesnej gospodarki.
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CO USŁYSZELIŚMY?
- PUNKTY KONSULTACYJNE
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CO USŁYSZELIŚMY?
Mieszkańcy odwiedzający punkty konsultacyjne oprócz
wskazywania swoich propozycji do Studium, poruszali bardzo
różne tematy, nie zawsze bezpośrednio związane z głównym
zakresem konsultacji społecznych. Wiele z nich dotyczyło
zapisów aktualnie przygotowywanych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Wskazywano także
inne sprawy wymagające podjęcia działań, np. potrzeby
remontów dróg w dzielnicach, problemy z aktualnie
realizowanymi inwestycjami (np. przebudowy, organizacja
ruchu, nadzór konserwatorski) czy inne zagadnienia (np.
nielegalne wysypiska śmieci).
Niżej opisujemy zatem wszystkie główne kwestie, które
zgłaszali mieszkańcy dzielnic, niezależnie od tego, czy mogą one
być ujęte w dalszych pracach Studium. Problemy nie objęte
zakresem Studium zaznaczone są kursywą.

Punkt konsultacyjny w dzielnicy Włochy 8 listopada 2018 r. Fot. Katarzyna Sałbut
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CO USŁYSZELIŚMY?
BEMOWO
• MPZP dla rejonu Chrzanowa: potrzeba przewidzenia na tym
obszarze dużego parku
• MPZP dla Jelonek Południowych: sprzeciw wobec przebicia ulicy
Sterniczej
• Sprzeciw mieszkańców wobec przebiegu trasy NS oraz
przedłużenia ul. Kaliskiego w kierunku S7
• Potrzeba ochrony terenów biologicznie czynnych w celu
zachowania siedlisk oraz retencjonowania i zagospodarowywania
wód opadowych

• Problem zanieczyszczenia powietrza na Bemowie - głównie
z miejscowości podwarszawskich, gdzie korzysta się z pieców
węglowych
• Problem parkowania samochodów w osiedlach – rozważenie
konkursu na projekt modułowych, ażurowych parkingów zielonych
(wzorowanych np. na europejskich rozwiązaniach), które w zależności
od potrzeb mogłyby być stosowane w różnych konfiguracjach
• Propozycja rezygnacji z prowadzenia przyszłych linii metra w tunelu
na całym przebiegu (obniżenie kosztów inwestycji)

BIAŁOŁĘKA
● Białołęka Dworska – postulat zmiany przeznaczenia terenów porolnych
na zabudowę mieszkaniową
● Postulat obniżenia kategorii trasy Olszynki Grochowskiej
● Potrzeba zaplanowania metra w rejonie ulicy Głębockiej oraz osiedli
Derby i Tarchomin
● Postulat utworzenia nowych terenów zieleni w MPZP w rejonie ulicy
Mehoffera, Kępy Tarchomińskiej
● Port Żerański: postulat przeznaczenia cypla na sport i rekreację
● Trasa Mostu Północnego – pytanie, jaki przebieg zostanie utrzymany
w nowym Studium i czy będzie realizowana rozbudowa

● Układ komunikacji miejskiej przy dojeździe do stacji PKP Choszczówka i Płudy:
potrzeba skoordynowania autobusów i pociągów oraz propozycja realizacji
parkingu P+R w okolicy stacji
● Problem skażenia terenów poprzemysłowych, na których budowane są nowe
osiedla (m.in. Polfa, EC Żerań, Pollena Aroma)
● Brak kanalizacji i wodociągu na terenach Dąbrówki Szlacheckiej oraz kanalizacji
deszczowej przy nowych ulicach w dzielnicy
15

CO USŁYSZELIŚMY?
BIELANY
• MPZP dla rejonu Nowego Wawrzyszewa:
postulat pozostawienia bazarku przy
Wolumenie na dotychczasowym obszarze
oraz potrzeba ochrony przed zabudową
tzw. „łączki” wawrzyszewskiej, stanowiącej
część planowanego Parku
Wawrzyszewskiego

• Sprzeciw mieszkańców wobec przebiegu
trasy NS

• Zamknięcie zakładu BYŚ i usunięcie
ze Studium terenów przeznaczonych
na gospodarowanie odpadami z terenu
Bielan

• Problem uciążliwości kompostowni Radiowo

MOKOTÓW
● MPZP dla rejonu Wierzbna: kiedy zostanie przyjęty, czy zostaną zachowane
działki
● Postulowana zmiana przeznaczenia terenu Fortu Mokotów przy ul. Racławickiej
z US (usługi sportu i rekreacji) na ZP (zieleń urządzona)
● Postulat dodatkowej trasy tramwaju na Wilanów na odcinku Metro Wilanowska
– Zawady
● Postulat wprowadzenia na Polu Mokotowskim funkcji atrakcyjnych dla
społeczności akademickiej i uwzględnienia w Studium świata akademickiego
jako środowiska szczególnej troski miasta (uwzględnienie struktury usługowej
dla kampusów, sieci transportowej)
● Postulat zwiększenia połączeń drogowych Górny-Dolny Mokotów, alternatywy
dla Noworacławickiej oraz transportu publicznego na tej trasie
● Obawa przed inwestycją na działce sprzedanej deweloperowi przez SGGW
● Pytanie o przyczyny przejęcia przez MSWiA działki obok stadionu Gwardii. Jakie są
plany dotyczące wykorzystania tego terenu. Pytanie o przyszłość ogródków
działkowych przy stadionie Gwardii
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CO USŁYSZELIŚMY?
OCHOTA
• Postulat przestrzennego zintegrowania kampusów uczelni

PRAGA-POŁUDNIE
● MPZP dla rejonu ul. Chłopickiego: kiedy zostanie przyjęty,

warszawskich w rejonie Pola Mokotowskiego (bezkolizyjne
dojścia przez ul. Żwirki i Wigury i Wawelską, zmiana
charakteru ul. Banacha )
• Park im. Marii Skłodowskiej-Curie: postulat dopuszczenia
zabudowy pawilonowej i remontu parku
• Postulat obniżenia współczynników parkingowych na rzecz
udostępnienia przestrzeni publicznej
• Pytanie, jakie są plany co do rezerwy pod trasę N-S na terenie
Ochoty

w jakim kształcie
● Postulat przyjęcia mikro MPZP dla rejonu ul. Cukrowniczej:
utworzenie terenu zieleni przy ul. Cukrowniczej
● Postulat pozostawienia ogródków działkowych przy ul.
Perkuna
● Tereny przemysłowe za Dworcem Wschodnim – postulat
przeznaczenia na usługi publiczne
● Pytanie o przeznaczenie w Studium terenu ogródków
działkowych w rejonie ul.Nowaka-Jeziorańskiego i Fieldorfa

• Bieżące niedogodności związane m.in. z ruchem i parkowaniem w

● Postulat poprowadzenia tramwaju na Gocław w ulicy Saskiej
● Pytanie, jaki będzie kształt trasy Olszynki Grochowskiej
● Współpraca z PKP – zwiększenie liczby przystanków SKM,

ul. Pasteura: potrzeba spowolnienia ruchu
• Postulat spowolnienia ruchu na ul. Grójeckiej
• Postulat wymiany oświetlenia ulicznego na ledowe (białe światło)
• Postulat zamknięcia ul. Grójeckiej przy pl.Zawiszy, lokalizacja
przystanków na Placu Narutowicza, ścieżka rowerowa wzdłuż
Grójeckiej

udrożnienie komunikacji z Pragą Północ, umożliwienie
mieszkańcom korzystania z lasu Olszynki Grochowskiej
● Postulat połączenie inwestycji tramwaju na Wawer z tramwajem
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na Gocław

CO USŁYSZELIŚMY?
PRAGA-PÓŁNOC
• Potrzeba ustalenia polityki wysokościowej dla całej Warszawy,
wyznaczenia konkretnych miejsc na dominanty przestrzenne
• Nowe osiedla mieszkaniowe powinny mieć zapewnione tereny
usług społecznych oraz parki
• Postulat ustanowienia skweru na niezagospodarowanym terenie
przy ul. Kępnej
• Trasa Tysiąclecia: postulat rezygnacji z przebiegu w rejonie
ul.Szwedzkiej
• Zagospodarowanie terenów po FSO: potrzeba określenia
wysokości zabudowy, wyposażenie w usługi oświaty i zieleń
• Ulica Jagiellońska: obniżenie klasy drogi
• Potrzeba zróżnicowania funkcji terenów – nie tylko zabudowa
mieszkaniowa, ale także miejsca pracy
• Wprowadzenie terenów zieleni, szczególnie na terenach Nowej
Pragi i Portu Praskiego

• Utworzenie parku przynajmniej na części terenu
zajezdni autobusowej przy ul. Stalowej
• Pytania dotyczące planów co do ulicy NowoJagiellońskiej i trasy Nadwiślańskiej
• Most Krasińskiego: jakie dalsze plany
• Plac Hallera: postulat utrzymania pętli autobusowej
• Inwestycja Mennicy: przekonanie, że pozwolenie na
budowę uzyskano bez oceny oddziaływania na środowisko
• Potrzeba zintensyfikowania działań kierowanych do
zarządców wspólnot (standardy remontów budynków
zabytkowych, utrzymanie porządku wokół altan
śmietnikowych)
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CO USŁYSZELIŚMY?
REMBERTÓW
• Zmiana przeznaczenia gruntów leśnych w okolicy ul. Czwartaków:
postulat dopuszczenia zabudowy mieszkaniowej
• Postulat pozostawienia przeznaczenia gruntów w okolicy ul.
Czwartaków (grunty leśne)
• Postulat przysunięcia korytarza projektowanej ul. Zabranieckiej
do terenów kolejowych w celu likwidacji terenów (U) w rejonie
Zabranieckiej i Żołnierskiej (po zachodniej stronie ul Żołnierskiej)
• Postulat dopuszczenia zabudowy wielorodzinnej w centrum
Rembertowa
• Postulat wprowadzenia zakazu zabudowy wielorodzinnej na
osiedlu Wygoda
• Przebieg ulicy Pastuszków i równoległych, obniżenie kategorii
dróg
• Postulat poprowadzenia drogi lokalnej przez tereny kolejowe od
ul. Strażackiej do ul. Chłopickiego w celu umożliwienia korzystania
z przystanku kolejowego W-wa Olszynka Grochowska
mieszkańcom okolic ul. Chełmżyńskiej (obecnie trzeba jechać
dookoła przez Chełmżyńską i Marsa)

• Postulat wprowadzenia nowych rozwiązań
komunikacyjnych łączących osiedle Wygoda z ul.
Grochowską przez tereny kolejowe
• Postulat utworzenia przystanku kolejowego Kawęczyn
• Potrzeba naprawy chodników i remontu wiaduktu
w centrum Rembertowa/Wygoda)
• Powiększenie terenów dzielnicy o tereny leśne za Akademią
Sztuki Wojennej
• Postulat budowy tunelu w ciągu ul. Chruściela
• Postulat rezygnacji z budowy tunelu w ciągu ul. Chruściela
• Zmniejszenie ruchu w ul. Chełmżyńskiej
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CO USŁYSZELIŚMY?
ŚRÓDMIEŚCIE
• Pytanie, jaka jest koncepcja miasta w sprawie intensyfikacji
zabudowy, szczególnie w Śródmieściu
• Przewietrzanie miasta: potrzeba zachowania klinów
napowietrzających
• Postulat zapewnienie wielofunkcyjności rejonu Powiśla
• Plan Systemu Transportowego dla Warszawy – czy jest już
gotowy
• Postulat uwzględnienia w Studium świata akademickiego
jako środowiska szczególnej troski miasta, uwzględnienie
struktury usługowej dla kampusów, sieci transportowej
• Pole Mokotowskie – miejsce dla studentów czterech
największych uczelni: postulat wprowadzenia instalacji
sportowych, możliwości budowy mieszkań i akademików
dla studentów
• Postulat zachowania skweru Oleandrów jako terenu zieleni

• Potrzeba otwarcia kampusu Uniwersytetu Warszawskiego
– akademickie Powiśle
• MPZP dla rejonu ul. Poznańskiej - wątpliwości co do
procedury uchwalania
• Zwiększenie liczby miejsc parkingowych na ul.Emilii Plater
(odcinek Nowogrodzka - Wspólna)
• Pytanie, jaka przyszłość rozwiązań na placu Zawiszy
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CO USŁYSZELIŚMY?
TARGÓWEK
• Zagospodarowanie terenów wokół lasku Bródnowskiego
• Jakie są planowane inwestycje drogowe w dzielnicy i czy ma to
wpływ na Studium?

• Problem „dzikich wysypisk” na terenie dzielnicy
• Rozbudowa ulicy Przy Grodzisku: głos przeciw
• Jaka organizacja komunikacji na czas budowy metra?

URSUS
• Zmiana kategorii ul. Gierdziejewskiego, przebieg ulicy
w obowiązującym MPZP Orłów Piastowskich
a przebieg w stanie istniejącym – odsunąć trasę od
istniejącej jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej
lub wykorzystać przebieg wg stanu istniejącego
• Pytanie, jaka będzie przyszłość terenów i budynków
dawnej fabryki traktorów – propozycje: funkcje
kulturalne (muzeum ); funkcje mieszkaniowe
• Postulat przeznaczenia północnych terenów
po dawnych zakładach Ursus na funkcje mieszkaniowe
• Projekt MPZP dla rejonu Ursus Czechowice – kiedy
będzie wyłożony

• Potrzeba ochrony powietrza - postulat zainstalowania tężni
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CO USŁYSZELIŚMY?
URSYNÓW
• Ul. Taborowa – postulat przeznaczenia terenu pod usługi publiczne
• Pytanie o MPZP wokół terenów MSZ: kiedy będzie uchwalony
• Pytania o relację między procedowanym planem w rejonie ul. Kłobuckiej
a wydanymi WZ
• Postulat powiązania nowych osiedli w rejonie Kłobuckiej z PKP
• Pytanie, jaka będzie komunikacja publiczna w okolicy ul. Kłobuckiej
• Uwaga o niewykorzystanym potencjale PKP Okęcie: brak odpowiedniego
układu transportowego
• Południowa Obwodnica Warszawy – jaki będzie harmonogram realizacji
• Potrzeba odblokowania ciągu ekologicznego (Rów Imieliński, Kanał
Grabowski) i innych
• Problem zabudowywania jeziorek, braku czyszczenia rowów
melioracyjnych i przecinania ich biegu zabudową
• Postulat przywrócenia powiązań pieszych – Taneczna – Puławska
zwłaszcza przy szkole SP nr100 przy ul.Tanecznej (obecnie utrudnione
dojście ze szkoły do przystanku)

WAWER
● Zagospodarowanie obszaru Zakola Wawerskiego i tzw. “łąk
zastowskich” poprzez np. dopuszczenie na tych terenach
zabudowy jednorodzinnej, postulat wykupu działek prywatnych
i stworzenia parku na wzór Parku Skaryszewskiego
● Kwestie własności gruntów w dzielnicy, w tym m.in. propozycja
lokalizacji parku na terenie miejskim
● Wnioski właścicieli gruntów o dopuszczenie zabudowy, bądź wykup
działek - obecnie teren „zablokowany” (rezerwa pod trasę mostu na
Zaporze), podczas gdy wokół budują się nowe osiedla jednorodzinne
● Niedrożne rowy kanalizacyjne w ul. Kadetów: przez budowę ul.
Kadetów (która jest wyniesiona ponad teren), cała woda deszczowa
i roztopowa z ulicy spływa na sąsiadujące działki
● Pytanie o plany dotyczące realizacji trasy Olszynki Grochowskiej
● Problem bieżącego utrzymania dróg osiedlowych (zły stan dróg)
● Potrzeba realizacji inwestycji drogowych, np. mostu na Zaporze
● Problem zabudowy w Aleksandrowie/Falenicy na działkach leśnych,
w obecnym Studium przeznaczonych pod zabudowę
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CO USŁYSZELIŚMY?
WESOŁA
• Przebieg Wschodniej Obwodnicy Warszawy – głosy
popierające wariant GDDKiA, ale także ten przewidziany
w Studium
• Postulat przyjęcia maksymalnych wartości powierzchni
biologicznie czynnej wskazanych w Studium
• Postulat zachowania wskaźników zabudowy
z obowiązującego Studium, nieintensyfikowanie
zabudowy
• Postulat utrzymania charakteru zabudowy
jednorodzinnej w dzielnicy
• Wskazanie w Studium centrów lokalnych w dzielnicy
• Potrzeba zszycia poszczególnych części Wesołej, np.
poprzez tworzenie dodatkowych połączeń drogowych
• Kwestia terenów zamkniętych, np. wojskowych – jak można
określać ich przeznaczenie i otwierać dla mieszkańców

WILANÓW
● Utrzymanie w Studium trasy mostu Na Zaporze
● Postulat zwiększenia zabudowy mieszkaniowej w dzielnicy, również na
terenach rezerwatu
● Postulat wskazania ulicy Bruzdowej jako drogi zbiorczej podłączonej do
Południowej Obwodnicy Warszawy
● Postulat przedłużenia ciągu ekologicznego (Jezioro Sielanka do Mostu)
● Zmiana funkcji Łąk Wilanowskich na funkcje mieszkaniowe
● Zmiana funkcji ogrodu parafialnego przy Przyczółkowej
● Brak zgody na przedłużenie ul. Czerniakowskiej – Bis w kierunku granicy z gm.
Konstancin
● Wykorzystanie bocznicy kolejowej do EC Siekierki do prowadzenia szynowej
komunikacji pasażerskiej
● Trasa Mostu Południowego (Południowej Obwodnicy Warszawy): jakie połączenia
lokalne
● Co z klinem napowietrzającym w dzielnicy
● Problem z rozbudową Marketu Bricoman – blisko budynków mieszkalnych
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CO USŁYSZELIŚMY?
WŁOCHY
• Postulat obniżenia kategorii ulicy Tynkarskiej
• Pytanie o planowany przebieg trasy NS
• Pytanie o przeznaczenie terenów w rejonie Załusek na
południe od południowej obwodnicy, przy granicy
z Raszynem-Rybie

• Uwaga o niedostatecznym wyposażeniu w infrastrukturę
techniczną terenów w rejonie Załusek na południe od
południowej obwodnicy, przy granicy z Raszynem-Rybie
• Problem niedostatecznego wyposażenia w infrastrukturę
rowerową terenów w południowej części dzielnicy Włochy –
rejon Załusek, Okęcia i Palucha, postulat urządzenia ścieżki
rowerowej wzdłuż al. Krakowskiej

WOLA
● Zachowanie funkcji sportu na całości terenu dawnego stadionu
Sarmaty
● Postulat rezygnacji z funkcji przemysłowych na Odolanach
● Wpisanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Sowińskiego i Jana
Kazimierza jako zieleni urządzonej
● Postulat utrzymania w Studium i MPZP trasy NS i ul.
Mszczonowskiej
● Zachowanie klina napowietrzającego
● MPZP dla Odolan: kiedy wyłożenie do publicznego wglądu
● Postulat przebicia połączenia ulic Bema – Kolejowa
● Postulat budowy szkoły zamiast kościoła na działce przy ul.
Grodziskiej; pytanie, jakie plany co do budowy szkół na Odolanach
● Brak parkingów: pytanie o obowiązki dewelopera
● Wkopanie kabli wysokiego napięcia na Odolanach
● Tramwaj na Wilanów – pytanie, jakie perspektywy realizacji i jaki
wariant wybrany
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ŻOLIBORZ
• Problematyczny przebieg ulicy Wojska Polskiego
w Studium (kolizja z projektowanym centrum lokalnym
oraz uciążliwość dla mieszkańców sąsiednich bloków)
• Postulat obniżenia kategorii ul. Krasińskiego
• Postulat rezygnacji z rezerwy na ulicę Wojska Polskiego
w ul. Broniewskiego
• MPZP w rejonie ul. Jeziorańskiego: postulat zmiany
połączenia drogowego ulic Mickiewicza – Krajewskiego na
połączenie piesze; pytania o przeznaczenie obecnego
terenu warsztatu samochodowego
• MPZP dla osiedla Potok: pytanie, czy będzie zmieniany
• Postulat remontu ulicy Rydygiera

Punkt konsultacyjny w dzielnicy Żoliborz 22 listopada 2018 r. Fot. Katarzyna Sałbut
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Punkt konsultacyjny w dzielnicy Praga-Północ 22 listopada 2018 r. Fot. Artur Wosz

Punkt konsultacyjny w dzielnicy Mokotów 20 listopada 2018 r. Fot. Katarzyna Sałbut
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CO USŁYSZELIŚMY?
- WARSZTATY PLANISTYCZNE
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FORMUŁA WARSZTATÓW
W trakcie interaktywno-edukacyjnych warsztatów licznie
zgromadzeni uczestnicy w małych grupach roboczych zastanawiali się,
czym jest dobre sąsiedztwo, o jakim miejscu w Warszawie mogliby tak
powiedzieć i czym się ono wyróżnia. Następnie korzystając z map kilku
osiedli warszawskich (w dzielnicy Mokotów, Wawer, Śródmieście
i Targówek) wspólnie analizowaliśmy, czy miejsca te można uznać za
dobre sąsiedztwa, co byłoby potrzebne, aby stały się one dobrymi
sąsiedztwami i jak Studium może w tym pomóc.

W pracy warsztatowej przyglądaliśmy się również temu, co
dokumenty strategiczne, np. Strategia #Warszawa2030, Krajowa
Polityka Miejska, czy standardy światowych organizacji, takich jak
World Health Organization, American Planning Association czy UN
Habitat mówią o dobrym sąsiedztwie.
Niżej zamieszczamy wskaźniki dobrego sąsiedztwa wypracowane
przez uczestników warsztatów.
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CO TO JEST DOBRE SĄSIEDZTWO?
W skali miasta:
• Otoczenie, które jest dostępne dla wszystkich: dla osób
starszych i dzieci, osób z trudnościami w poruszaniu się –
brak barier przestrzennych
• Miasto dostępne dla pieszych, rowerzystów i osób, które
potrzebują poruszać się samochodami
• Zabudowa w ludzkiej skali
• Równomierny rozwój dzielnic w zakresie dostępu do
podstawowej infrastruktury (kanalizacja, ciepło, gaz, woda)
i usług tj. miejskie rowery, komunikacja publiczna
• Likwidowanie barier komunikacyjnych (zszywanie miasta,
np. linie kolejowe)
• Przyjęte założenia i wytyczne konsekwentnie realizowane
w planach miejscowych

W skali miasta lokalnej:
• Centra lokalne formalne i nieformalne, atrakcyjne
przestrzenie publiczne – wspólne przestrzenie
umożliwiające integrację
• Wielofunkcyjność sąsiedztw – potrzebne usługi
zlokalizowane w okolicy (żłobki, przedszkola, szkoły,
przychodnie)
• Wygodne i logiczne rozmieszczenie poszczególnych
funkcji
• Współdzielenie przestrzeni i elastyczność funkcji
• Lokalny handel – zróżnicowane usługi
• Miejsce, gdzie możemy dobrze spędzić wolny czas:
łatwo dostępna rekreacja i sport, lokalna kultura
• Polityka czynszowa w lokalach użytkowych miasta:
integracja poprzez zróżnicowanie lokalnych usług
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CO TO JEST DOBRE SĄSIEDZTWO?
W skali lokalnej cd.:
• Upamiętnione dziedzictwo historyczne, elementy
historyczne wplecione także w nowoczesną tkankę miejską
• Wykorzystanie budynków historycznych na nowe funkcje,
nawiązania historyczne w nowych budynkach powstających
w sąsiedztwie
• Estetyka przestrzeni: dobra architektura, uwzględniająca
np. sąsiedztwo z tkanką historyczną, brak reklam, zadbana
przestrzeń, porządek (kosze na śmieci)
• Wygoda i bezpieczeństwo w korzystaniu z przestrzeni:
ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, oświetlenie
• Rozwinięta i łatwo dostępna w różnych porach dnia
komunikacja miejska
• Obecność zieleni: właściwe proporcje powierzchni
biologicznie czynnej do gęstości zaludnienia; dostęp do
zieleni o różnej formie (np. także zieleń pionowa), różnej
skali (parki, skwery, zieleńce, parki kieszonkowe)
• Zdrowe i nieuciążliwe otoczenie: bez hałasu, nadmiaru
sztucznego światła; czysta woda, gleba, powietrze

• Wykorzystywane alternatywne źródła energii (np.
w komunikacji publicznej)
• Bezpieczny ruch drogowy, uspokojony lokalnie
• Wygodne parkingi na obrzeżach miasta – zachęcające
do poruszania się po mieście komunikacją publiczną
• Przestrzeń parkingowa jak najmniej zabierająca miejsce
(parkingi podziemne)
• Więzi sąsiedzkie: odpowiedzialność za innych, nie
wchodzenie w kolizję z innymi, współpraca
mieszkańców, trwałe więzi i integracja, aktywność
i udział mieszkańców (samorządność), dobra
komunikacja z zarządcami i skuteczne rozwiązywanie
bieżących problemów, wpływ mieszkańców na miasto
(konsultacje społeczne)
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Zalecane zakresy dojścia do różnorodnych usług – narzędzie wykorzystywane w trakcie warsztatów. Za: Richard George Rogers. Towards a strong urban renaissance. Great
31Britain
Urban Task Force, 2005

Warsztat planistyczny na temat dobrego sąsiedztwa 24 listopada 2018 r. Fot. Tomek Kaczor

Warsztat planistyczny na temat dobrego sąsiedztwa 24 listopada 2018 r. Fot. Tomek Kaczor
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CO USŁYSZELIŚMY?
- GEOANKIETA
33

GEOANKIETA
Równolegle do zbierania wniosków i warsztatów w punktach
konsultacyjnych prowadzone było badanie internetowe z użyciem
geoankiety, czyli ankiety on-line, która pozwalała na pytanie
o przestrzeń Warszawy, jej aktualny stan i sposób
zagospodarowania, a także potrzeby i kierunki przyszłych zmian. W
badaniu wzięło udział 17 tysięcy osób, które łącznie naniosły 122
tysiące punktów.
Główne wnioski:
• Uczestnicy badania docierają do miejsc pracy i nauki głównie
transportem zbiorowym. Tylko mieszkańcy Wawra i Wilanowa
najczęściej korzystają z samochodu. Mieszkańcy dzielnic
położonych centralnie (Śródmieścia, Ochoty, Mokotowa i Woli)
mają zwykle bliżej do miejsc pracy i nauki niż inni
• Miejsca spotkań, rozrywki i wydarzeń kulturalnych znajdują
się głównie w Śródmieściu. Ich dostępność jest w tej dzielnicy
doskonała: są bardzo blisko miejsc zamieszkania, można do nich
dotrzeć pieszo, a mieszkańcy są zadowoleni z ich dostępności.
Dostępność tych miejsc jest wysoko oceniana również w innych
centralnych dzielnicach (Żoliborz, Mokotów, Praga, Ochota)
oraz w pobliżu linii metra (np. na Ursynowie). Dużo niżej
dostępność takich miejsc jest oceniana w dzielnicach
zewnętrznych jak np. Białołęka, Wawer, Rembertów.

•

•

•

Uczestnicy byli często zadowoleni z dostępności miejsc
robienia zakupów i korzystania z usług. Tylko mieszkańcy
dzielnic zewnętrznych, szczególnie Wawra i Białołęki, są
rzadziej zadowoleni z ich dostępności. Docierają oni do tych
miejsc głównie samochodem.
Tereny zieleni i aktywnego wypoczynku są dość dobrze
dostępne w całym mieście. Mieszkańcy najczęściej mają
blisko do zieleni, mogą tam dotrzeć pieszo. Deklarują, że są
zadowoleni z dostępności tych terenów. Do wyjątków
należą niektóre części Białołęki, Ursynowa, Włoch
i Ursusa, gdzie dostępność terenów zieleni jest rzadziej
oceniana pozytywnie. Miejsca zielone, czyli parki i ogrody,
są też najbardziej ulubionymi miejscami mieszkańców
Warszawy.
Badanie geoankietowe pozwoliło zidentyfikować liczne
obszary, które zdaniem mieszkańców powinny być
chronione przed nową zabudową i te, w których można
umieścić nową zabudowę i nowe tereny zieleni.
Zidentyfikowano także problematyczne węzły
przesiadkowe. Szczegółowe wyniki tych i innych analiz
można znaleźć w załączniku 3 do raportu z konsultacji.

CO DALEJ?
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CO DALEJ?
W kolejnym kroku przeanalizujemy wszystkie zebrane wnioski, postulaty
i zgłoszone propozycje oraz ocenimy możliwość ich realizacji w Studium.
Dalsze prace nad Studium będą obejmowały szereg analiz eksperckich:
demograficznych, gospodarczych, środowiskowych, morfologii miejskich,
jakości życia, a w ich wyniku powstaną scenariusze rozwoju miast. Do ich
rozważenia zaprosimy mieszkańców w kolejnym etapie konsultacji
społecznych, który odbędzie się pod koniec tego roku.

Na przykładzie kilku możliwych modeli rozwoju będziemy chcieli
rozmawiać o głównych kierunkach, w jakich Warszawa ma się rozwijać.
Różnice w scenariuszach mogą wynikać m.in. z prognoz demograficznych
i gospodarczych, lokalizacji centrów dzielnicowych i lokalnych, schematu
układu transportu zbiorowego, podejścia do uzupełniania tkanki miejskiej
czy koncepcji tzw. błękitno-zielonej infrastruktury dla Warszawy (czyli
wody i terenów zieleni). Dla każdego ze scenariuszy oszacujemy również
koszty, jakie trzeba będzie ponieść przy jego wprowadzeniu w życie.
Wybrany scenariusz będzie podstawą dla projektu Studium.
Decyzja o uwzględnieniu, bądź niemożliwości uwzględnienia wniosków
i postulatów nastąpi w projekcie Studium. Wówczas też Prezydent
rozstrzygnie wnioski złożone formalnie. Wykaz tych rozstrzygnięć
udostępnimy w Biuletynie Informacji Publicznej.

Konsultacje Studium w terenie: dzielnica Mokotów. Fot. Tomek Kaczor

Trzeci etap konsultacji społecznych przeprowadzimy na etapie
wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium. Wówczas
mieszkańcy będą mogli ponownie wpłynąć na jego zapisy, składając
swoje uwagi do projektu. Wtedy też Prezydent rozstrzygnie uwagi
złożone formalnie i poprawiony projekt Studium przekaże pod
głosowanie Rady Miasta.
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