JAKI OBSZAR
STARYCH ŚWIDRÓW
W PRZYSZŁOŚCI?
RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
17 czerwca 2019

O CO PYTALIŚMY?
3

WSTĘP
Stare Świdry to blisko 120-hektarowy obszar na warszawskiej
Białołęce wytypowany jako obszar rozwojowy w ramach projektu
„Osiedla Warszawy”, realizowanego przez Biuro Architektury
i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy.
Konsultacje społeczne były częścią procesu projektowokonsultacyjnego, podczas którego prowadzono dialog
ze wszystkimi interesariuszami i wspólnie pracowano nad wizją
przekształcenia terenu Starych Świdrów w wielofunkcyjne osiedle.
W konsultacjach wzięli udział mieszkańcy, projektanci, eksperci,
przedstawiciele biur i jednostek Urzędu miasta st. Warszawy oraz
Urzędu Dzielnicy Białołęka.
Konsultacje poprzedziła diagnoza społeczna obszaru opracowania.
W ramach konsultacji zorganizowany został cykl warsztatów oraz
spacer wokół obszaru opracowania.

Warsztat informacyjny – 12.02.2019, fot. A2P2
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O CO PYTALIŚMY?
Podczas spotkań z mieszkańcami pytaliśmy przede wszystkim
o ich potrzeby. Przez cały czas trwania procesu rozmawialiśmy o
istniejących uwarunkowaniach obszaru Starych Świdrów oraz
kolejnych propozycjach zagospodarowania tego terenu.
Szczególnie pytaliśmy o potrzeby, oczekiwania i propozycje odnoszące
się m.in. do:


funkcji, jakie powinien pełnić ten teren jako oddzielna jednostka
oraz jako część dzielnicy,



rozmieszczenia poszczególnych funkcji na terenie opracowania,



sposobów zagospodarowania terenów zieleni i ich funkcji,



sposobów rozwiązania komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej
i samochodowej,



dostępu do usług publicznych i komercyjnych,



typu i charakteru zabudowy mieszkaniowej i usługowej,



etapowania nowych inwestycji.
Warsztat informacyjny – 12.02.2019, fot. A2P2
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OBSZAR
OPRACO
 Konsultowany obszar Starych Świdrów to teren niedaleko brzegu
WANIA
Wisły, w południowo-zachodniej części warszawskiej Białołęki,
niedaleko Portu Żerańskiego. Teren wydzielony jest ul. Świderską
(biegnącą wzdłuż al. Kuklińskiego – przedłużenia estakady Mostu
Marii Skłodowskiej-Curie) i ul. Myśliborską.


Łączny obszar opracowania obejmuje około 119,2 ha.
Właścicielem części gruntów (39,8 ha) jest miasto stołeczne
Warszawa. Tereny miejskie to przede wszystkim pozostałości po
Fabryce Domów (30,2 ha). Tereny Skarbu Państwa zajmują łącznie
około 60,9 ha, w tym 46 ha to tereny zarządzane przez PGNiG
Termika SA. Zgodnie z wnioskami składanymi przez Spółkę PGNiG
Termika 16,5 ha zostało wskazane jako potencjalny obszar pod
zabudowę mieszkaniową.



Obszar opracowania jest w większości terenem
poprzemysłowym. Tylko w części jest zagospodarowany
i użytkowany. Największą jego część zajmuje teren dawnej
Fabryki Domów (częściowo wynajmowany przez prywatnych
przedsiębiorców od właściciela terenu – m.st. Warszawa)
oraz dawnego składowiska odpadów paleniskowych EC
Żerań. Obecnie na obszarze opracowania zlokalizowane są
dwie instytucje edukacyjne – przedszkole nr 428 i zespół
szkolno-przedszkolny (w realizacji). Pozostałe obszary zajmują
niewielkie zabudowania prywatne oraz nieużytki. Tereny
przylegające bezpośrednio do obszaru opracowania są
zurbanizowane i budowane są na nich kolejne osiedla
mieszkaniowe.
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KALENDARIUM
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KALENDARIUM
Rozpoczęcie konsultacji społecznych // 29 stycznia 2019 roku
Zbieranie opinii (mailowo/pisemnie) // 29 stycznia – 23 lutego

Warsztaty informacyjne // 12 lutego
Spacer z mieszkańcami po terenie opracowania i spotkanie z projektantami // 23 lutego
Warsztaty projektowe // 27 lutego
Dodatkowe spotkanie z właścicielami działek prywatnych // 6 marca

Warsztaty sprawdzające // 14 marca
Dodatkowe spotkanie z mieszkańcami // 26 marca
Zakończenie konsultacji społecznych // 26 marca 2019 roku
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UCZESTNICY
 Frekwencja na spotkaniach konsultacyjnych była wysoka.
Na każdy z warsztatów przeznaczonych dla mieszkańców przyszło
około 50 osób, wielu z nich pojawiło się na więcej niż jednym
spotkaniu. Na spotkaniu dla właścicieli działek prywatnych
obecnych było kilkanaście osób,
a na spacerze dla mieszkańców blisko 70. Na podany
w informacji o konsultacjach adres mejlowy przesłano 244
wiadomości.
 W konsultacjach uczestniczyli mieszkańcy Białołęki, głównie
mieszkający w sąsiedztwie terenu opracowania, w tym też
lokalni aktywiści; właściciele terenów prywatnych; urzędnicy
miejscy i dzielnicowi.
We wszystkich spotkaniach z mieszkańcami brali udział
projektanci, a w wybranych warsztatach także eksperci
z poszczególnych dziedzin, będących przedmiotem dyskusji, np.
zieleni, lokalizacji budynków biurowych, transportu.
Spotkanie z projektantami – 23.02.2019, fot. A2P2
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CO USŁYSZELIŚMY?
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CO USŁYSZELIŚMY?
Funkcje i ich rozmieszczenie
 W trakcie całych konsultacji postulowano, aby planując teren opracowania myśleć o
nim nie jako o oddzielonym od reszty dzielnicy osiedlu, ale części większego obszaru
między ulicą Modlińską, Portem Żerańskim, aleją płk. Kuklińskiego i Wisłą.
 Funkcje na terenie dzielnicy nie są obecnie zrównoważone (zdecydowanie dominuje
funkcja mieszkaniowa), dlatego obszar opracowania powinien bilansować brakujące
funkcje w najbliższym sąsiedztwie. Dotyczy to przede wszystkim miejsc pracy i usług
społecznych.
 Potrzebne jest stworzenie na terenie Starych Świdrów m.in. dużego parku
i infrastruktury rekreacyjnej oraz placówek zapewniających dostęp do usług
publicznych. Wraz z napływem nowych mieszkańców jeszcze bardziej dotkliwy będzie
brak żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, centrów
aktywności lokalnej, przychodni, ośrodków kultury czy obiektów sportowych.
 Duża część mieszkańców poparła budowę parku biurowego na terenach wzdłuż
Mostu Północnego. Dla właścicieli działek prywatnych najkorzystniejsze byłoby
przeznaczenie tego terenu pod zabudowę mieszkaniową, co dałoby im szansę na
sprzedaż działek deweloperom. Pozostali interesariusze chętnie widzieliby tu nowe
miejsca pracy – nieuciążliwe usługi i miejsca sprzyjające kreatywności, np. powstające
w partnerstwie publiczno-prywatnym. Funkcjonujące tam przedsiębiorstwa
produkcyjne, transportowe i magazyny powinny być, zdaniem większości,
lokalizowane na obrzeżach dzielnicy.
Warsztat projektowy – 27.02.2019, fot. A2P2
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CO USŁYSZELIŚMY?
Funkcje i ich rozmieszczenie


Zagospodarowanie tego obszaru powinno być etapowane.
W pierwszej kolejności powinno się usprawnić komunikację oraz zaplanować
rozwiązania dla obszarów zieleni, aby teren stał się atrakcyjny dla obecnych
mieszkańców okolicy oraz dla przyszłych inwestorów.



Zwrócono uwagę na potrzebę zapewnienia rezerwy na budowę kościoła
i szpitala.



Miejsca spotkań, takie jak miejsce aktywności lokalnej czy dom kultury,
powinny zostać zlokalizowane możliwie najbliżej ulicy Myśliborskiej. Ułatwi to
skorzystanie z nich mieszkańcom istniejących osiedli, na których obecnie
brakuje takich miejsc.



Powstające budynki nie powinny zdominować terenu i odcinać się wysokością
od zabudowy sąsiadującej. Wyjątkiem może być zabudowa biurowa
zaplanowana wzdłuż mostu.



Sugerowano zmniejszenie współczynnika intensywności zabudowy oraz
niedopuszczenie do powstawania bardzo wysokich budynków, zwłaszcza
w bezpośrednim sąsiedztwie Wisły. W stronę rzeki wysokość zabudowy
powinna maleć.



Teren Starych Świdrów powinien być zaprojektowany tak,
by nie zamykać dostępu pieszego do Wisły.



Zgłaszano problem z podmakaniem budynków położonych blisko koryta Wisły i
koniecznością dodatkowego zabezpieczenia powstających tu w przyszłości
zabudowań.

Warsztat weryfikacyjny – 14.03.2019, fot. A2P2
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CO USŁYSZELIŚMY?
Zieleń


Mieszkańcy podkreślali, że teren Starych Świdrów od wielu lat kojarzy się
już nie z przemysłem, ale z bliskością Wisły i dziką przyrodą. Jego
zagospodarowanie powinno uwzględniać tę tożsamość.



Za bardzo potrzebne uznano stworzenie dużego parku i zachowanie naturalnego
stanu terenów w sąsiedztwie Wisły.



Planowany park lub miejsca zieleni powinny być zlokalizowane możliwie blisko ulicy
Myśliborskiej, aby ułatwić dotarcie do nich mieszkańcom z innych części dzielnicy.



Powtarzał się pomysł stworzenia Parku Piekiełko, którego realizację mieszkańcy
postulują od lat, np. w sąsiedztwie nowego przedszkola
przy ulicy Myśliborskiej.



W kontekście zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie Wisły mieszkańcy prosili o
zachowanie korytarzy powietrznych, które umożliwią naturalne przewietrzanie
dalszych części dzielnicy.



Dużo wątpliwości wśród mieszkańców budziły plany przeznaczenia
pod zabudowę mieszkaniową terenów będących w przeszłości składowiskami
popiołów, których właścicielem jest PGNiG Termika SA. Mieszkańcy nie są również
przekonani co do skuteczności wykonanej rekultywacji i możliwości przekształcenia
tego obszaru w tereny zieleni. Jako propozycja dla tej części pojawiały się np.
zbiorniki wodne.



Pojawił się głos o wyeksponowaniu widoku na klasztor kamedułów
na Bielanach na drugim brzegu Wisły.

Fragment makiety konsultacyjnej, fot. A2P2
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CO USŁYSZELIŚMY?
Rekreacja


Przedstawiciele stowarzyszeń białołęckich zgłaszali oczekiwania
co do ulokowania na tym terenie wysokobudżetowych, ponadlokalnych i zróżnicowanych
inwestycji sportowych, m.in.: stoku narciarskiego, aquaparku wraz z basenem otwartym,
toru kartingowego, całorocznego centrum morsowego, różnego typu boisk (do piłki
nożnej, koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, kortów tenisowych, a także boisk
wielofunkcyjnych).



Przedstawiciele drużyny baseballowej prosili o uwzględnienie w planach budowy
pełnowymiarowego boiska do baseballu – obecnie nie ma takiego w Warszawie.



Postulowano stworzenie ścieżki dla biegaczy, rozbudowę ścieżki rowerowej oraz
zaplanowanie wybiegu dla psów.



Pojawiła się propozycja stworzenia rozlewiska i portu oraz przystanku tramwaju
wodnego na tym odcinku Wisły.



Potrzebne są na tym terenie miejsca zabaw dla dzieci w różnym wieku oraz miejsca do
spędzania czasu rodzinnie, np. place zabaw, ogrody sensoryczne, strefa do nauki jazdy na
rowerze i na rolkach, skatepark, strefa do rodzinnego piknikowania z fontannami,
siłownia plenerowa.



Jako pomysły na integrację mieszkańców oraz przyciągnięcie innych mieszkańców
Warszawy podawano stworzenie amfiteatru w parku nad Wisłą, parku rozrywki, mini
zoo, wieżę widokową i centrum edukacyjnego na wzór Centrum Nauki Kopernik.



Jako ważne uznano powstawanie na tym terenie kawiarni i restauracji, które zachęciłyby
do spędzania czasu wolnego na miejscu, bez konieczności przemieszczania się do innych
części Warszawy, co wzmocniłoby więzi mieszkańców z dzielnicą.

Spacer z mieszkańcami – 23.02.2019, fot. A2P2
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CO USŁYSZELIŚMY?
Komunikacja




Z obawami spotkała się perspektywa wprowadzenia się na teren
opracowania dużej liczby nowych mieszkańców. Za priorytetowe działanie
uznano możliwie najszybszą przebudowę ulicy Myśliborskiej, udrożnienie
ruchu prowadzącego z i do ul. Modlińskiej, poprowadzenie nowej linii
tramwajowej i usprawnienie transportu samochodowego, w tym
przebudowę wjazdu na most Marii Skłodowskiej-Curie.

Transport zbiorowy poprawiłoby wprowadzenie tramwaju na trasie mostu
Marii Skłodowskiej-Curie – Żerań FSO z prowadzeniem torowiska wzdłuż
ulicy Myśliborskiej i Familijnej (pojawiły się też głosy
za poprowadzeniem linii tramwajowej Modlińską zamiast Myśliborską, która
jest znacznie bardziej ruchliwa).



Jako bardzo ważne i pilne wskazano również poprawienie bezpieczeństwa
pieszych wzdłuż ulicy Myśliborskiej poprzez poszerzenie chodników, dobre
oświetlenie oraz zaprojektowanie przejść z sygnalizacją świetlną.



Zgłoszono duże trudności we wjeździe na most Marii Skłodowskiej-Curie i
zjeździe z niego – konieczne są zmiany w organizacji ruchu na tym odcinku.



Sugerowano także wprowadzenie nowych linii autobusowych na tym
terenie, ze względu na przepełnione już obecnie środki transportu
zbiorowego i odległy termin realizacji nowej linii tramwajowej.



Postulowano uwzględnienie wyższego współczynnika parkingowego
na tym terenie, ze względu na niewydolną komunikację publiczną.



Jako bardzo potrzebne określono zwiększenie liczby dróg dla rowerów
(m.in. poprowadzenie drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Myśliborskiej) i
stworzenie parkingów rowerowych.



Wskazywano na potrzebę rozbudowania ulicy Świderskiej jako
odbierającej ruch samochodowy z nowych osiedli, już na etapie ich
budowy.



Strategiczne inwestycje wymagające decyzji na poziomie
ogólnomiejskim, które były wspominane jako konieczne do
wprowadzenia zabudowy na obszarze Starych Świdrów to linia M3
Wilanów-Tarchomin oraz most przez Wisłę ̨ z południowego krańca
Świdrów na osiedle Ruda na Marymoncie. Zalecano również rezygnację̨ z
planów budowy Traktu Nadwiślańskiego lub zmianę jego przebiegu.
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CO USŁYSZELIŚMY?
Usługi publiczne i komercyjne



Nowe osiedle będzie wymagało zapewnienia dostępu do usług
publicznych. Już teraz mieszkańcy zgłaszają przede wszystkim
zapotrzebowanie na tworzenie placówek edukacyjnych i związanych
z opieką nad dziećmi – nowych żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych
i ponadpodstawowych.



Braki w publicznych usługach medycznych dotyczą obecnie szczególnie
niskiej dostępności nocnej opieki lekarskiej. W związku z tym
proponowano wykorzystanie rezerwy miejskich terenów pod budowę
„Szpitala Północnego” lub przychodni lekarskiej z nocnym dyżurem.



Kilka osób zgłosiło też niedostateczny obecnie dostęp do większych
sklepów spożywczych, piekarni, apteki, sklepów owocowo-warzywnych,
drogerii czy fryzjera.



Jako uzupełnienie istniejących osiedli i dowiązanie do nowej zabudowy
pojawiały się propozycje wprowadzenia lokalnego bazaru, oddziału banku
i placówki pocztowej.



W zakresie usług kulturalnych zgłoszono zapotrzebowanie m.in. na filię
biblioteki miejskiej, centrum aktywności lokalnej, klubokawiarnię i strefę
restauracyjną.



Nowe miejsca pracy, które pojawią się na tym terenie, mogłyby
według mieszkańców skupiać się np. na wsparciu start-upów i mieć
charakter np. centrów kreatywności, inkubatorów przedsiębiorczości
i technologii innowacyjnych lub instytucji badawczych.



Większość głosów opowiadała się za usunięciem funkcji uciążliwych,
przemysłowych, ale pojawiły się również takie, które dopuszczały
pozostawienie obiektów magazynowo-produkcyjnych i sprzeciwiały
się biurowcom.
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WNIOSKI I REKOMENDACJE


Koncepcja rozwoju Starych Świdrów powinna być przygotowana z myślą ̨ o
stworzeniu osiedla „kompletnego”, czyli takiego, które zapewnia warunki
do mieszkania i pracy, podstawowe usługi społeczne (żłobki, przedszkola i
szkoły) oraz zieleń. Warunkiem realizacji takiego osiedla jest
zagwarantowanie dostępu do transportu zbiorowego – przedłużenie linii
tramwajowej na Tarchomin i poprawa połączeń autobusów. Ważne jest
także unikanie nadmiernego zagęszczania budynków i zapewnienie
ogólnodostępnych przestrzeni publicznych.



Nowe osiedle nie może powstawać w oderwaniu od sąsiedztwa, przede
wszystkim zabudowy położonej między ulicami Myśliborską, a Modlińską
oraz szerzej, całej dzielnicy. Dlatego też w koncepcji uwzględniona
powinna być infrastruktura społeczna i techniczna, której brakuje w
przyległych osiedlach, m.in. parki przy ulicy Myśliborskiej oraz nowe
szkoły, przedszkola i drogi.



Nowe Stare Świdry powinny zostać zrealizowane jako inwestycja
modelowa i dowód na to, że możliwe jest stworzenie osiedla złożonego w
dużej mierze z mieszkalnictwa publicznego, które zapewni wysoki
standard przestrzeni i jakości zamieszkania, będzie wygodne do życia oraz
minimalizujące negatywne oddziaływanie na środowisko.
Makieta konsultacyjna, fot. A2P2
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KONCEPCJA POWARSZTATOWA
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GŁÓWNE ZAŁOŻENIA
KONCEPCJI
1. Stare Świdry powinny być osiedlem „kompletnym” – należy unikać

4.

Transport wewnątrz osiedla powinien być zapewniony poprzez
połączenia piesze, drogi w ramach osiedla muszą ułatwiać
przemieszczanie się rowerem bądź pieszo. Układ osiedla jest
projektowany tak, aby zapewnić bezpieczną drogę zarówno do
głównych terenów zieleni, głównych usług osiedli, przedszkoli i
szkół, jak i węzłów transportu publicznego.

5.

Intensywność zabudowy rośnie przy węzłach transportu
zbiorowego, a maleje w kierunku Wisły – zabudowa położona przy
przystankach tramwajowych i przy sieci transportu autobusowego
powinna być intensywna, aby umożliwić dostęp pieszym, zgodnie
z zasadami rozwoju opartego o transport zbiorowy. Tereny w
pobliżu Wisły, otoczone terenami zieleni o słabszym dostępie do
sieci transportowej, powinny mieć mniejszą intensywność.

monofunkcyjnych układów i pozwolić na realizację zarówno
zabudowy mieszkaniowej, jak i miejsc pracy (m.in. biur) i usług. Nowa
dzielnica powinna zapewniać pełny, całodobowy i całoroczny cykl
użytkowania.
2.

3.

Zapewnienie infrastruktury jest warunkiem realizacji kolejnych
etapów osiedla – zabudowa mieszkaniowa może powstawać ́ dopiero
po zapewnieniu wymaganej infrastruktury, czyli transportu, sieci
uzbrojenia technicznego i usług społecznych. Usługi społeczne
obejmują m.in. realizację przedszkoli, szkół i zapewnienie warunków
dla lokalizacji usług zdrowia. Całkowita skala osiedla - docelowa liczba
mieszkańców, powierzchnia zabudowy oraz uruchomienie kolejnych
etapów zabudowy są zatem uzależnione od tempa realizacji
infrastruktury i zapewnienia obsługi użytkowników.
Transport zbiorowy (tramwaj i autobus) to podstawa
dla obsługi komunikacyjnej osiedla – realizacja tramwaju
na Tarchomin w ulicy Myśliborskiej jest warunkiem rozwoju Starych
Świdrów. Otaczające drogi powinny pozwolić
na prowadzenie ruchu autobusowego, a większość podróży
z i do osiedla powinna być realizowana transportem zbiorowym.
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GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI
6.

Sieć przestrzeni publicznych jako rdzeń osiedla – główny układ ulic,
placów i parków tworzy osnowę kompozycyjną Starych Świdrów.
W oparciu o ten układ przestrzeń osiedla powinna być stopniowo
wypełniana zabudową i zagospodarowaniem.

7.

Osiedle posiada system zieleni składający się z różnych,
uzupełniających się elementów (parków, ulic ze szpalerami drzew,
zielonych wnętrz kwartałów). Ogromny naturalistyczny park na
zrekultywowanym terenie składowiska, miejskie parki, zielone
ulice ze szpalerami drzew i mniejsze skwery tworzą system
uzupełniony zielonymi połączeniami miedzy ul. Myśliborską a
Wisłą.

8.

9.

Zieleń „pracuje” na rzecz osiedla – zieleń zaprojektowano
w taki sposób, aby retencjonowała wody opadowe, tworzyła lepszy
mikroklimat, wspierała bioróżnorodność i zapewniała wysokie
estetyczne walory osiedla.
Główne usługi są położone w bezpośrednim otoczeniu przestrzeni
publicznych – najważniejsze usługi publiczne
i komercyjne są zlokalizowane w sąsiedztwie głównych ulic,
przestrzeni publicznych i parków. Partery budynków wzdłuż ulic są
preferowaną lokalizacją dla usług.

10. W ramach osiedla regularnie rozlokowano centra lokalne
– miejsca wspierające integrację mieszkańców i innych
użytkowników osiedla. Mają zróżnicowany profil w zależności od
lokalizacji – od bogato wyposażonych w usługi komercyjne i
handel, przez miejsca koncentrujące się na edukacji, kulturze i
sporcie.
11. Osiedla tworzą zwarte kolonie, oddzielone terenami zieleni
– zespoły zabudowy są zgrupowane w formie powtarzalnych,
prostych kwartałów z usługami i zielenią. Koncepcja określa
podstawowe zasady kompozycji – pierzeje, skalę zabudowy
i wymagania dotyczące zasobu mieszkaniowego jako wytyczne
do dalszych projektów architektonicznych.
12. Czwarty wymiar koncepcji urbanistycznej – projekt dużego
założenia urbanistycznego musi uwzględniać możliwość
modyfikacji w trakcie realizacji z uwagi na zmieniające sią
potrzeby społeczne, stylu życia i zwyczaje użytkowników
(w tym transportowe), a także rynkową koniunkturę. Zapewnia
to m.in. duży poziom elastyczności koncepcji oraz logicznie
ustalone etapowanie.
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CO DALEJ?
24

CO DALEJ?
Główne wnioski z procesu
konsultacyjnego i projektowego
posłużą jako wytyczne do założeń
opracowywanego studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego dla
Warszawy, a bardziej szczegółowe –
jako wytyczne do miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
Ostatecznym produktem będzie
szkicowy masterplan, wraz z
wyznaczeniem podstawowych
parametrów urbanistycznych
i programu. W projekcie uwzględnione
zostaną wytyczne programu
Mieszkania 2030 i innych dokumentów
strategicznych Warszawy.
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DZIĘKUJEMY
ZA WSZYSTKIE OPINIE!
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INFORMACJE O TYCH KONSULTACJACH
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

KONSULTACJE ZREALIZOWALI:

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Urzędu m.st. Warszawy

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Urzędu m.st. Warszawy

AUTORZY RAPORTU:

A2P2 architecture&planning

SOCJOLOGIA:
Michał Kocikowski
dr Magdalena Ochał

Kolektyw Badawczy

URBANISTYKA I ARCHITEKTURA
dr inż. arch. Monika Arczyńska
mgr inż. arch. Anna Jasieńska
dr inż. arch. Łukasz Pancewicz
inż. Dawid Pesta
mgr inż. arch. Barbara Tusk
mgr inż. arch. Barbara Zgórska

PROJEKT:
A2P2 architecture&planning

ILUSTRACJE:
Olesya Kornilova
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JAKI OBSZAR
STARYCH ŚWIDRÓW
W PRZYSZŁOŚCI?
ZAŁĄCZNIK 1 DO RAPORTU
Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
21 maja 2019 r.

OPIS AKCJI INFORMACYJNEJ
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AKCJA INFORMACYJNA
O konsultacjach społecznych informowaliśmy za pomocą plakatów oraz pocztówek,
z mapką określającą granicę obszaru opracowania oraz informacją o terminie i
programie organizacji warsztatów projektowych.
Materiały informacyjne udostępnione zostały w siedzibie Urzędu Dzielnicy
Białołęka oraz w Szkole Podstawowej nr 118, przy ulicy Leszczynowej. Plakaty
umieszczono na klatkach w blokach i kamienicach oraz na słupach i tablicach
ogłoszeniowych na Białołęce. Ulotki w formie pocztówek wrzucano do skrzynek w
okolicznych domkach jednorodzinnych i blokach mieszkalnych. Pocztówki
rozdawane były także podczas spaceru. Łącznie rozdystrybuowano
około 180 plakatów i ok. 300 pocztówek.
W kampanii wykorzystano nośniki w środkach transportu komunikacji miejskiej: w
autobusach, tramwajach i pociągach szybkiej kolei miejskiej. Spoty informacyjne
emitowano od 18 do 24 lutego 2019 roku. Od 31 stycznia informacje dostępne były
również w aplikacji 19 115.
W ramach kampanii 1, 8 i 22 lutego 2019 roku zamieszczone zostało ogłoszenie w
warszawskim wydaniu Gazety Wyborczej (Gazeta Stołeczna) oraz 11 lutego w
lokalnej prasie „Czas Białołęki”, które udostępniono także w wersji cyfrowej.
Dodatkowo zapewniliśmy szeroką promocję internetową: posty na profilu miejskim
i profilu konsultacji społecznych oraz stronach internetowych
architektura.um.warszawa.pl, konsultacje.um.warszawa.pl.
Plakat informujący o konsultacjach
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