JAKI PLAN MIEJSCOWY DLA
GOCŁAWIA W REJONIE WAŁU
MIEDZESZYŃSKIEGO?

RAPORT Z KONSULTACJI
SPOŁECZNYCH,
luty 2019
na II etapie czyli etapie wariantowych koncepcji projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

POKRÓTCE O KONSULTACJACH

O CO PYTALISMY ?
Konsultacje przeprowadzono na drugim etapie opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławia w rejonie Wału
Miedzeszyńskiego. Przedstawiono dwa warianty koncepcji projektu planu
wynikające z wniosków złożonych do pierwszego etapu konsultacji, stanowiące
podstawę do rozmowy
o różnych rozwiązaniach.
Konsultacje trwały od 13 listopada do 17 grudnia 2018.
Celem konsultacji było:

• poinformowanie o tym, czym jest plan miejscowy, jak wygląda procedura jego
sporządzenia i jaki wpływ na otoczenie będą miały jego zapisy,

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

• zebranie wiedzy na temat funkcjonowania lokalnej społeczności
i jej potrzeb w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

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

Obszar objęty planem; opracowanie: Dawid Pesta

O CZYM ROZMAWIALISMY?
Podczas rozmów poruszono głównie kwestie związane z:
• układem komunikacyjnym, a w szczególności Trasą Tysiąclecia,
• parkingami, w tym propozycjami parkingów kubaturowych,
• nową zabudową i jej intensywnością,
• przyszłością polotniskowych hangarów,

• charakterem ulicy Bora-Komorowskiego,
• zielenią,
• węzłem komunikacyjnym,
• bazarem przy ul. Umińskiego,

• usługami publicznymi,
• linią tramwajową wzdłuż ul. Bora-Komorowskiego,
• linią tramwajową poprowadzoną przez Wisłę.
Z proponowanymi koncepcjami wariantowymi planu miejscowego
można zapoznać się >>pod tym linkiem

Punkt konsultacyjny z makietą 15 listopada 2018;
źródło: architektura.um.warszawa.pl

KALENDARIUM KONSULTACJI

KALENDARIUM
start konsultacji społecznych // 13 listopada 2018
wystawa plenerowa w okolicy skrzyżowania ul. Jugosłowiańskiej i Fieldorfa// 13 listopada do 17 grudnia 2018
zamieszczenie koncepcji projektu planu na stronie www.architektura.um.warszawa.pl
i www.konsultacje.um.warszawa.pl // 13 listopada do 17 grudnia 2018
punkt konsultacyjny z makietą w Klubie Kultury Seniora // 15 listopada (czwartek) godz. 10:00-18:00

warsztaty w Klubie Kultury Seniora // 20 listopada (wtorek) godz. 17:30-20:00
punkt konsultacyjny z makietą w okolicy skrzyżowania ul. Jugosłowiańskiej i ul. Fieldorfa // 24 listopada
(sobota) godz. 9:00-17:00

punkt konsultacyjny z makietą w Bibliotece Publicznej przy ul. J. Meissnera 5 // 29 listopada (czwartek)
godz. 10:00-18:00
przesyłanie opinii mailowo // od 13 listopada do 17 grudnia

zakończenie konsultacji społecznych // 17 grudnia 2018

Warsztat w Klubie Kultury Seniora 20 listopada 2018; źródło: architektura.um.warszawa.pl

Warsztat w Klubie Kultury Seniora 20 listopada 2018; źródło: architektura.um.warszawa.pl

CO USŁYSZELIŚMY?

UCZESTNICY
W rozmowach w trzech punktach konsultacyjnych

i w warsztacie wzięło udział szerokie grono mieszkańców
i użytkowników konsultowanej przestrzeni, reprezentujących
różne grupy społeczne i wiekowe.
W sumie w konsultacjach wzięło udział ok. 390 osób, w tym:
•

ok. 90 osób skorzystało z możliwości wypowiedzenia się
podczas konsultacji prowadzonych w punktach
konsultacyjnych,

•

ok. 100 osób uczestniczyło w warsztatach,

•

ponad 200 opinii zostało przesłanych na adres:
dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl , w tym opinie
podpisane przez wiele osób.
Warsztat w Klubie Kultury Seniora 20 listopada 2018;
źródło: architektura.um.warszawa.pl

OPINIE I POMYSŁY
UKŁAD KOMUNIKACYJNY

•

Najważniejszym tematem rozmów była przyszłość Trasy Tysiąclecia.

•

Zdecydowana większość uczestników konsultacji jest przeciwna budowie
Trasy i postulowała stworzenie w jej miejscu parku (dane z maili wysłanych
na adres dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl: 116 osób wypowiedziało się
na temat trasy, w tym 102 osoby były przeciw jej budowie, a 14 osób

opowiedziało się za jej budową).
•

Uczestnicy zwracali uwagę na ich zdaniem brak zasadności budowania
Trasy prowadzącej „donikąd”, będącej ich zdaniem jedynie niewiele
ułatwiającym skrótem dla samochodów zjeżdżających z Wału
Miedzeszyńskiego w Aleję Stanów Zjednoczonych. Ponadto w miejscu

obecnej rezerwy pod drogę szybkiego ruchu znajduje się teren zieleni –
jeden z niewielu w tym rejonie miasta.
•

Część rozmówców generalnie była przeciwna powstaniu Trasy jednak
wyrażała możliwość kompromisu, akceptując Trasę w formie ulicy lokalnej.

Zdecydowana mniejszość zgłaszała zdecydowane poparcie dla powstania
Trasy w formie drogi głównej ruchu przyspieszonego.

Warsztat w Klubie Kultury Seniora 20 listopada 2018;
źródło: architektura.um.warszawa.pl

OPINIE I POMYSŁY
•

•

Fragment ul. Bora-Komorowskiego przylegający do osiedla Marokańska

Z drugiej strony wielu uczestników konsultacji jest zwolennikami powstania

według większości uczestników konsultacji powinien pozostać w formie

trasy tramwajowej. Dostrzegają w niej szansę na szybkie przemieszczanie

ulicy jednojezdniowej, po jednym pasie w obu kierunkach.

się przez zakorkowane ulice dzielnicy w godzinach szczytu.

Osoby zaznaczające, że są mieszkańcami osiedla położonego
na południe od ulicy Meissnera, zgłaszały sprzeciw wobec propozycji
drogi poprowadzonej między osiedlem mieszkaniowym a hangarami,
która w ich opinii znajdowałaby się zbyt blisko budynków.

•

Pojawiały się liczne głosy w sprawie trasy tramwajowej, choć jej przebieg
został rozstrzygnięty w wyniku wcześniejszych konsultacji z 2017 r.
(https://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/tramwaj-na-goclawwsrod-zieleni). Osoby krytykujące tramwaj wskazywały m.in.
na niezgodność przebiegu trasy ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego. Według niektórych osób
sprzeciwiających się budowie trasy tramwajowej, jej przebieg nie
powinien być zaplanowany kosztem istniejącej zieleni, w tym ogrodów
działkowych.

Propozycja mostu tramwajowego dostała mniej więcej tyle samo głosów
poparcia, co głosów sprzeciwu. Uczestnicy konsultacji nierzadko odnosili
się do tego rozwiązania pozytywnie, jednak oceniali negatywnie fakt, iż taka
jego realizacja pozostaje w perspektywie wielu dziesiątek lat. Dużo osób

wprost odnosiło się do tego pomysłu jako kompletne nierealistycznego ze
względu na wysokie koszty realizacji.

OPINIE I POMYSŁY
PARKINGI

•

•

Wyrażono potrzebę rozwiązania wzrastającego problemu zbyt małej

Wiele osób podnosiło problem małej atrakcyjności estetycznej

liczby miejsc postojowych, w związku z powstawaniem kolejnych

parkingów kubaturowych i konieczność wprowadzenia do planu

inwestycji mieszkaniowych.

zapisów narzucających standardy z zakresu estetyki dla tego typu
zabudowy.

Propozycje parkingów kubaturowych wzdłuż ulicy Meissnera
i Jugosłowiańskiej spotkały się z równomiernie rozłożonymi głosami

●

Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy propozycji parkingów

sprzeciwu i aprobaty. Przeciwnicy wyrażali troskę o zieleń, która w ich

kubaturowych na terenie osiedli, w większości wyrażali potrzebę

opinii musiałaby zostać poświęcona pod budowę, a zwolennicy zwracali

pozostawienia parkingów naziemnych w ulicach osiedlowych.

uwagę na lokalizację na działkach należących do spółdzielni
mieszkaniowych, co miałoby gwarantować przeznaczenie parkingów

dla członków spółdzielni.

•

●

Część uczestników konsultacji uważa kwestie braku miejsc
parkingowych i konieczność uporządkowania tego problemu
za największe problemy dla tego terenu. Zgłaszano pomysły realizacji
parkingów kubaturowych zamiast dopuszczenia nowej zabudowy
mieszkaniowej (proponowanej w obydwu wariantach projektu planu).

●

Pojawiały się także głosy mówiące o tym, że należy ograniczyć, a nawet
wyprowadzić ruch kołowy z osiedli.

OPINIE I POMYSŁY
ZABUDOWA I INTENSYWNOŚĆ ZABUDOWY

•

•

Wyczuwalny jest ogólny sprzeciw wobec propozycji nowej zabudowy.

•

Proponowana zabudowa węzła komunikacyjnego przy ulicy Bora-

Mieszkańcy mają obawy o zwiększenie zakorkowania okolicy

Komorowskiego została zanegowana przez większość uczestników

i jeszcze bardziej kłopotliwym parkowaniem. Pojawiała się też obawa,

konsultacji. Mieszkańcy uargumentowali to brakiem dostosowania skali

że inwestycje będą realizowane kosztem zieleni, której w opinii

budynków do dzielnicy. Pojawiła się obawa o zakorkowanie okolicy

mieszkańców bardzo brakuje w tej okolicy.

przez pracowników przyjeżdżających do biur zlokalizowanych

Wskazywane lokalizacje zabudowy na obu krańcach Trasy Tysiąclecia
lub Parku Tysiąclecia w większości przypadków nie otrzymały
aprobaty uczestników konsultacji, podobnie jak w przypadku
zabudowy wzdłuż ulicy Bora-Komorowskiego na wysokości osiedla

Marokańska i na terenie hangarów.

w punktowcach.

OPINIE I POMYSŁY
ZIELEŃ

•

Zdecydowana większość uczestników potrzebuje dużego parku

•

postaci i wytyczenie odrębnego terenu zieleni zajmującego działkę

w okolicach osiedla i wskazuje rezerwę Trasy Tysiąclecia jako miejsce

39/14 przy ulicy Jugosłowiańskiej (teren ogrodu zabaw Jeżogród).

idealne do jego lokalizacji. Mieszkańcy są przywiązani do pełnionej

Dla okolicznych mieszkańców zieleń ta spełnia funkcje parkowe,

aktualnie przez ten teren funkcji oraz względami ekologicznymi,

rekreacyjne i społeczne, stając się miejscem organizacji różnych

w tym potrzebą pozostawienia ciągu zieleni łączącego zieleń

imprez sąsiedzkich.

nadwiślańską z Parkiem Skaryszewskim.
•

Zdecydowana większość mieszkańców osiedla Marokańska, którzy

•

w szczególności zieleńca znajdującego się przy przystanku

i zagwarantowanie zieleni na działce 4/203 i 4/205 (teren osiedla

autobusowym Osiedle Iskra.

Marokańska przy Libijskiej) poprzez wyznaczenie odrębnego terenu
Komorowskiego.

Pojawiały się głosy mówiące o konieczności zachowania
i rozszerzenia nasadzeń wzdłuż ulic Meissnera i Jugosłowiańskiej,

wypowiedzieli się podczas konsultacji, postuluje o zachowanie

zieleni urządzonej oraz wycofanie linii zabudowy wzdłuż ulicy Bora-

Wielokrotnie pojawiał się wniosek o zachowanie zieleni w obecnej

•

Większość uczestników mówiła, że przy ul. Bora-Komorowskiego
powinno się nasadzić podwójny szpaler drzew na wysokości i od
strony osiedla Marokańska (wzdłuż południowego pasa ruchu).

OPINIE I POMYSŁY
HANGARY
•

•

Osoby wypowiadające się na temat hangarów zwracały uwagę przede

•

●

Zdecydowanie przeciwstawiono się propozycji lokalizacji wszelkich

wszystkim na uciążliwość działającego tam klubu nocnego i wnioskowały

usług publicznych na działce 39/14 i 46/4 przy ulicy Jugosłowiańskiej,

o jego likwidację oraz zakaz lokalizacji podobnych usług w tym miejscu.

stanowiącej teren tzw. Jeżogrodu - społecznego placu zabaw.

Większość uczestników sprzeciwiało się lokalizacji drogi dojazdowej

●

Jednocześnie wskazywano potrzebę lokalizacji na terenie osiedla usług

pomiędzy osiedlem bloków przy ulicy 21 Pułku Piechoty Dzieci

oświaty i kultury. Jedną z propozycji dla lokalizacji tych usług są tereny

Warszawy oraz poprowadzeniu drogi łączącej teren hangarów z ulicą

hangarów.

Meissnera.
•

USŁUGI PUBLICZNE

●

Mieszkańcy są zaniepokojeni i podczas konsultacji wyrażali swój przeciw

Uczestnicy wypowiadający się na temat obszaru hangarów zwracali

wobec lokalizacji domu spokojnej starości i hospicjum w rejonie ul.

uwagę na potrzebę zachowania i zaznaczenia dziedzictwa historycznego

Jugosłowiańskiej i ul. Fieldorfa. Na jednej z nieruchomości przy ul.

Gocławia, związanego z lotnictwem.

Fieldorfa została wydana przez Dzielnicę Praga-Południe decyzja celu

Pojawiały się głosy mówiące o potrzebie przeznaczenia większej części
terenu hangarów na tereny zieleni i ograniczenie możliwości
wprowadzenia tam nowej zabudowy, w szczególności pod mieszkania.

publicznego dla domu opieki. Mieszkańcy uważają że takie usługi są
uciążliwe i kolidują z funkcją mieszkaniową obszaru planu.

OPINIE I POMYSŁY
BAZAR
●

Bazar wskazywany był jako ostatni tego typu obiekt handlowy
w tym rejonie, zakorzeniony w świadomości i przyzwyczajeniach
mieszkańców, a zarazem oferujący żywność i inne produkty
w przystępnych cenach.

●

Część uczestników konsultacji wyraziło opinie, że forma bazaru
powinna zostać unowocześniona, a handel zorganizowany
w tymczasowych punktach (budki, stragany pod gołym niebem
itp.) powinien zostać zlikwidowany i zakazany.

Warsztat w Klubie Kultury Seniora 20 listopada 2018;
źródło: architektura.um.warszawa.pl

WNIOSKI

WNIOSKI
•

Uczestnicy konsultacji największą uwagę zwracali
na kwestię braku zieleni. W ich opinii jest on spowodowany
nadmierną zabudową nowymi osiedlami, co powoduje
dotkliwie odczuwany brak miejsc do odpoczynku, rekreacji
i integracji oraz zwiększenie zanieczyszczenia środowiska,
zwłaszcza powietrza. Jest to spowodowane bezpośrednim
sąsiedztwem tras komunikacyjnych i smogiem z okolicznych
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Mieszkańcom przeszkadza także hałas samochodowy.

•

Bardzo duże zainteresowanie wywołała kwestia zieleni
zajmowanej przez tzw. Jeżogród, dla którego większość
uczestników dopuszczała zagospodarowanie jedynie jako
terenu zieleni urządzonej, nie widząc tam miejsca

dla jakichkolwiek innych usług.

Warsztat w Klubie Kultury Seniora 20 listopada 2018;
źródło: architektura.um.warszawa.pl

WNIOSKI
•

Tematem bezpośrednio związanym ze zgłaszanym

•

Zdaniem zdecydowanej większości uczestników

brakiem zieleni jest Trasa Tysiąclecia, w miejscu której

nie powinno się wprowadzać możliwości nowej

większość uczestników konsultacji widzi park

zabudowy mieszkaniowej i usługowej, w tym np. wież

o naturalnym charakterze, stanowiący społeczne

biurowych na pętli autobusowo-tramwajowej.

i ekologiczne spoiwo Saskiej Kępy, Gocławia, terenów

nadwiślanych i Parku Skaryszewskiego. Mieszkańcy
obawiają się zwiększenia ruchu samochodowego
i związanego z nim hałasu, zanieczyszczenia i zapełnienia
miejsc parkingowych (które są osobnym problemem

do rozwiązania) za sprawą Trasy, co wpłynie na
pogorszenie jakości życia i pogłębienie problemów
dzielnicy.

•

Kwestią konfliktową pozostaje sprawa parkingów,
co wynika z jednoczesnego zapotrzebowania na nowe
miejsca postojowe oraz generalnego sprzeciwu wobec
przeznaczania zieleni pod parkingi (naziemne
i kubaturowe).

WNIOSKI
•

Należy jeszcze raz przemyśleć i zbadać zasadność
utrzymywania zapisów o lokalizacji Trasy Tysiąclecia,
wzbudzającej ogromny sprzeciw mieszkańców.

•

Rekomenduje się zachowanie istniejących terenów
zieleni oraz rozważenie możliwości utworzenia parku

w miejscu Trasy Tysiąclecia jako rekompensaty za zieleń
osiedlową utraconą na rzecz zabudowy mieszkaniowej.
•

Powinno się ograniczyć przeznaczanie terenów
pod zabudowę mieszkaniową i usługową.

Warsztat w Klubie Kultury Seniora 20 listopada 2018;
źródło: architektura.um.warszawa.pl

CO DALEJ?

CO DALEJ?
•

Raport z konsultacji zostanie przedstawiony projektantom miejscowego
planu, którzy na podstawie dotychczasowych dwóch etapów konsultacji
oraz dalszych uzgodnień merytorycznych w Urzędzie Miasta przygotują

projekt planu miejscowego. Zgodnie z procedurą sporządzenia planu
miejscowego projekt planu zostanie skierowany do Miejskiej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej i ustawowych uzgodnień. Potem odbędzie
się kolejny, trzeci etap konsultacji społecznych planu – będzie wtedy
można składać formalne uwagi do projektu planu miejscowego.

•

Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie konsultacje.
um.warszawa.pl oraz architektura.um.warszawa.pl. O kolejnym etapie
konsultacji mieszkańcy będą też informowani poprzez materiały
informacyjne dystrybuowane na konsultowanym terenie oraz na stronach

internetowych, w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
i w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.

•

Raport wraz z dokumentacją zebranych opinii w punktach konsultacyjnych
oraz wysłanych drogą elektroniczną zostanie przekazany projektantom
planu jako głos doradczy do dalszych prac projektowych nad planem

miejscowym.

Punkt konsultacyjny z makietą 24 listopada 2018;
źródło: architektura.um.warszawa.pl

JAKI MIEJSCOWY PLAN DLA
GOCŁAWIA W REJONIE WAŁU
MIEDZESZYŃSKIEGO ?

OPIS AKCJI INFORMACYJNEJ

AKCJA INFORMACYJNA
O konsultacjach społecznych informowaliśmy za pomocą:

•

Plakatów – rozwieszanych na obszarze planu, obiektach

•

użyteczności publicznej a także w punktach konsultacyjnych, w
Urzędzie Dzielnicy Praga Południe, Biurze Architektury i

Planowania Przestrzennego,

•

Ulotek – dostarczanych mieszkańcom obszaru planu
(m.in. do skrzynek), w punktach konsultacyjnych, w ośrodkach
użyteczności publicznej, dystrybuowane w Urzędzie Dzielnicy

tablicy informacyjnej na wystawie plenerowej
w okolicy skrzyżowania ul. Jugosłowiańskiej i ul. Fieldorfa,

•

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

•

strony internetowej Urzędu Dzielnicy Praga Południe

•

platformy warszawskich konsultacji społecznych

www.konsultacje.um.warszawa.pl,

Praga Południe, Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego,

•

mediów społecznościowych – Facebook: warszawskich konsultacji
społecznych, Urzędu Dzielnicy Praga Południe .

Plakat informujący o konsultacjach

Ulotka informująca o konsultacjach

Plakat informujący o konsultacjach

INFORMACJE O TYCH KONSULTACJACH
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Urzędu m.st. Warszawy

KONSULTACJE ZREALIZOWALI:

PROJEKT PLANU:

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

P.W. FUGA – Jan Kempa
BUDPLAN Sp. z o.o.

DZIĘKUJEMY
ZA WSZYSTKIE OPINIE!

