Wymyślmy wspólnie
Dolinę Służewską
Zestawienie uwag mieszkańców zebranych w trakcie konsultacji społecznych Parku Dolina Służewska.
Załącznik do raportu z 8 grudnia 2015.

W trakcie konsultacji Państwa głosy zbierane były w różnych formach. Poniżej przedstawiamy podsumowanie opinii zgłoszonych na przygotowanych przez
mieszkańców jednobrzmiących formularzach oraz wyniki będącej społeczną inicjatywą ankiety, a także wnioski przekazane na kartach konsultacyjnych. W ostatniej
części dokumentu prezentujemy uwagi nadesłane pocztą elektroniczną.
Podstawą przekazanych projektantom wytycznych do dalszych prac była analiza wszystkich zebranych głosów. W przypadku formularzy i ankiet posługiwaliśmy się
metodami ilościowymi, zaś wypowiedzi zebrane w trakcie spotkań konsultacyjnych, wiadomości e-mail oraz kart poddaliśmy analizie jakościowej. Pozytywnym
zaskoczeniem była duża spójność opinii uzyskanych w trakcie konsultacji.

1. Opinie przedstawione w formularzu
Urząd Dzielnicy Mokotów otrzymał 1491 podpisanych formularzy, zawierających uwagi o identycznej treści.
Wynikach z nich, że mieszkańcy:
1. nie chcą toru rolkowego i nartorolkowego oraz skateparku, tj. żadnych obiektów generujących hałas;
2. oczekują rozdzielenia alei spacerowej od ścieżek rowerowych (najlepiej ścieżka rowerowa i ciągi piesze powinny znaleźć się po przeciwnych stronach
potoku) z jak najmniejszą liczbą skrzyżowań tych tras;
3. wszystkie projekty powinny uwzględniać i eksponować naturalne piękno doliny i ogromny potencjał zieleni
Uwagi te Dzielnica zaakceptowała i przekazała projektantom.

Doceniamy i dziękujemy za tę inicjatywę, która w sposób uporządkowany dostarczyła wiedzy o Państwa potrzebach.
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2. Opinie zebrane w ankiecie przygotowanej przez mieszkańców
Urząd Dzielnicy otrzymał 199 ankiet, w których mieszkańcy odpowiadali na 19 pytań zamkniętych dotyczących rozmaitych pomysłów zagospodarowania Parku Dolina
Służewska oraz mogli wyrażać opinie. Na następnej stronie prezentujemy podsumowanie otrzymanych odpowiedzi wraz z dodatkowymi uwagami.
Doceniamy i dziękujemy za Państwa pomysł, który pozwolił nam poznać szczegółowe opinie o poszczególnych wariantach zagospodarowania Parku Dolina
Służewska. Wyniki ankiety przekazaliśmy projektantom i zostały one wzięte pod uwagę podczas tworzenia koncepcji wynikowej.

Wyniki ankiety - głosy aprobujące:


Dostawienie koszy na śmieci / zamykanych koszy na śmieci (190)



Dodatkowe zadrzewienie / dosadzenie krzewów (188)



Przejście piesze / przejazd rowerowy pod ul. Puławską (181)



Rewitalizacja istniejących stawów (165)



Obsadzenie terenów przeznaczonych na dodatkowe stawy na terenach okresowo zalewanych roślinnością lubującą się w wilgoci (153)



Główna aleja tylko dla pieszych (144)



Tzw. mała architektura, tj. ławki wzdłuż alejek, altanki, pergole (134)



Oświetlenie głównej alei (130)



Utwardzenie wydeptanych ścieżek (110)
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Wyniki ankiety - głosy dezaprobujące


Tor rolkowy przez cały park (158) Tor rolkowy wzdłuż chodnika przy ul. Dolina Sł. (133)



Kąpielisko w części wschodniej parku (152)



Ścieżka rowerowa przez środek Dolinki (148)



Place wejściowe do parku wraz z „kamiennymi rzekami” (148)



Wykopanie nowych stawów (148)



Plac zabaw dla psów / miejsce do szkolenia psów/ miejsce do ćwiczeń agality (147)



Skatepark (140)



Parking pod wiaduktem al. KEN (137)



Place zabaw dla dzieci młodszych / dla dzieci starszych / tor do nauki jazdy na rowerze / zespół boisk (126)



Główna aleja dla pieszych i rowerzystów (113)



Stoły do tenisa stołowego / stoliki szachowe/ place do gry w bule (105)



Polany do ćwiczeń gimnastycznych / siłownie na świeżym powietrzu (101)



Ścieżka rowerowa w części zachodniej, połączona ze ścieżkami z Ursynowa (100)
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Dodatkowe pojedyncze uwagi dot. zagospodarowania Doliny Służewskiej:
1. Siłownie i polany do ćwiczeń zlokalizować przy SDK
2. Place zabaw usytuować daleko od okien
3. Miejsce do szkolenia psów na małej powierzchni
4. Częstsze czyszczenie obecnych stawów
5. Nie wycinać istniejącego drzewostanu
6. Wprowadzić ochronę, monitoring parku
7. Toalety
8. Mała gastronomia
9. Oczyszczenie i wyregulowanie rzeki płynącej przez park
10. Place do ćwiczeń dla dorosłych, siłownia plenerowa
11. Obsadzenie tzw. zadrzewieniem kurtynowym pasu wzdłuż całego parku
12. Zamiast dodatkowego zbiornika od strony zachodniej (ul. Puławska) nasadzić drzewa
13. Wydeptane ścieżki wysypać żwirem
14. Udrożnić przepusty (śluzy) między stawami a potokiem
15. Nakrycie koryta kanałku pod ul. Puławską
16. Nie betonować, asfaltować ścieżek – tylko naturalna warstwa przepuszczalna
17. Inwestycja zniszczy wytworzony latami ekosystem (ptaki, jeże, rośliny itp.)
18. Budki lęgowe dla ptaków
19. Boisko do siatkówki
20. Basen na lato
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3. Uwagi i postulaty zebrane na pocztówkach konsultacyjnych
Urząd Dzielnicy Mokotów otrzymał łącznie 74 pocztówki konsultacyjne. Dzielnica przekazała projektantom do dalszych prac najważniejsze wnioski mieszkańców:


(54 pocztówki) Ochrona i rozwój walorów przyrodniczych parku. Prowadzenie zmian ograniczonych do:
o

Poprawy stanu ścieżek parkowych

o

Wzbogacenia szaty roślinnej

o

Instalacji oświetlenia

pozostałe postulaty to


zwiększenie bezpieczeństwa (monitoring)



przejście pod ul. Puławską



rewitalizacja stawów i urządzeń wodnych



przywrócenie centrum edukacji ekologicznej w SDK



ekrany akustyczne i dostęp do internetu

Dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas.
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4. Uwagi i postulaty zebrane w trakcie spotkań konsultacyjnych w Służewskim Domu Kultury
W trakcie dwóch spotkań konsultacyjnych uczestnicy zgłosili następujące postulaty, które Dzielnica przekazała projektantom do uwzględnienia w dalszych pracach:


Żaden z zaprezentowanych wariantów wstępnych (1,2,3) nie odpowiada potrzebom mieszkańców – konieczne jest stworzenie nowej koncepcji



Priorytetem w planowaniu powinno być zachowanie oraz rozwój walorów przyrodniczych Parku Dolina Służewska



W nowej koncepcji należy zrezygnować z następujących elementów:
o

Boiska sportowe

o

Kąpielisko

o

Trasa rolkowa

o

Kopanie nowych stawów

o

Wprowadzania dużej liczby kładek nad stawami

o

Aktywności będących źródłem hałasu w pobliżu bloków

o

Wprowadzania ścieżek asfaltowych lub wyłożonych betonową kostką



Wszelkie działania powinny w największym możliwym stopniu chronić środowisko, zarówno rośliny jak i zwierzęta znajdujące się na terenie Parku



Potrzebne są dodatkowe nasadzenia drzew oraz krzewów



W Parku brakuje ławek oraz zamykanych koszy na śmieci



Wszystkie ścieżki powinny zostać zachowane zgodnie z istniejącymi przedeptami



Priorytetem jest zbudowanie bezpiecznego przejścia i przejazdu rowerowego pod ul. Puławską



Zamiast boisk potrzebne są naturalne tereny ćwiczeń



Dobrym pomysłem jest ogród pnączy
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5. Uwagi mieszkańców nadesłane w formie wiadomości e-mail.
LP

Treść wniosku
Szanowni Państwo,
Nazywam się Dorota K. i od 6 lat jestem mieszkańcem budynku zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie parku.
Przestudiowałam zaproponowane przez Państwa 3 koncepcje zagospodarowania terenu w rejonie Dolinki Służewieckiej i niestety chciałabym wyrazić
mój sprzeciw! Zaprezentowane warianty różnią się jedynie rozmieszczeniem elementów w ramach wyznaczonych sektorów o funkcjach sportowych,
wypoczynkowych, widokowych, itd. oraz skalą ich rozbudowy.
Nadmienić pragnę, że obecnie dolinka jest miejscem gdzie gram z dziećmi w piłkę nożną, puszczam latawce, organizuje pikniki na kocach. Duża
przestrzeń z trawą pozwala na to wszystko. Państwo chcecie jednak to miejsce zabetonować, wydać pieniądze bez liczenia się z głosami tych, którzy
mieszkają obok.
Oto moje uwagi:
- rozmieszczenie poszczególnych stref jest chaotyczne i powoduje konflikty między nimi (np. teren z przeznaczeniem na „spokojny odpoczynek"
sąsiaduje lub przecina się z elementami generującymi hałas typu tor rolkowy lub boisko) - nie wspominając o tym, że zlokalizowane one mają być 10
metrów od okien budynków mieszkalnych.
- projekty są sprzeczne z potrzebami mieszkańców okolic Parku (np. generujące hałas boisko, stół do ping-ponga, kąpielisko mają znajdować się „pod
oknami" bloków mieszkalnych)
- na terenie Parku zaplanowano budowę obiektów znacznie zmniejszających powierzchnie terenów zielonych (boiska, place zabaw, dodatkowe stawy,
bardzo szerokie trakty komunikacyjne itp.) Jak już wspominałam - teren ten jest ciągle wykorzystywany do zabaw z dziećmi, spacerów i pikników.
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- zaplanowane obiekty dublują już istniejące na terenie osiedla kosztem oczywiście terenu zielonego (boiska, place zabaw itp.)
- wdrożenie zaplanowanych zmian bezsprzecznie spowoduje degradację obecnej fauny parku (zwierzęta i owady) co nie pozostanie bez wpływu na
przyszłą jakość flory (roślinności) na tym terenie
- znaczna rozbudowa powierzchni zalanej wodą ma na celu zwiększenie funkcji retencyjnych (zmniejszenie ryzyka powodziowego na trenie gminy
Wilanów) i nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek dobrem Parku

Uwagi przyjęte
i komentarz Dzielnicy

Uwagi odrzucone
i komentarz Dzielnicy

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Planujemy dosadzenie
drzew, ustawienie
koszy i ławek.
Zrezygnowaliśmy z
budowy obiektów
zmniejszających
powierzchnie zielone.

- dodatkowe powierzchnie zalane wodą w przyszłości będą skutkowały wzrostem ilości komarów i meszek, których uciążliwość będzie odczuwalna
również poza terem Parku
- brak zabezpieczenia miejsc postojowych dla osób „przyjezdnych". Już teraz w okolicy trudno jest z miejscami postojowymi.
Zamiast tak ogromnych nakładów wystarczyłoby zadbać o trawniki (obecnie, koszone są 2 razy w roku), dosadzić drzewa (gdyż od strony Dolinki oraz
ul. Puławskiej jest głośno - w szczególności w okresie zimowym, gdy nie ma liści. Można poprawić jakość chodników i może dobudować kilka nowych.
Sugeruje postawić kosze na śmieci i ławki gdyż w chwili obecnej ich nie ma.
Jeśli muszą zostać wydane pieniądze na boiska to sugeruje, żeby oddalić je od okien mieszkańców i zlokalizować po 2 stronie potoku służewieckiego.
Czemu tam nie planujecie Państwo zmian?
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2.

Popieramy wzbogacenie przyrody-retencji stawów, potoku, naturalne umocnienie dróżek-stanowcze NIE dla asfaltowych dróg, budowy boiska. Tor
rolkarski należy zbudować równolegle i blisko ulicy Dolina Służewiecka – nie zakłóci parku hałasem i nie będzie się krzyżować z drogami spacerowiczów.
Nie tworzymy getto dla psów, niech łąki pozostaną otwarte. Ograniczmy pomysły architektów zieleni-wszystkie trzy projekty są świadectwem braku
szacunku dla przyrody---te lampy przy stawach-straszne-zostawmy terytorium dla kaczek ,mew i wszystkich ptaków, jeży, lisów itp. Za zachowaniem
naturalnego charakteru Dolinki są jej mieszkańcy-to 5 tysięcy głosów. Poza tym szkoda pieniędzy na bzdury typu kąpielisko--jeziorko czerniakowskie
najlepszym tu dowodem...liczymy na rozsadek władz Dzielnicy Mokotów. Włodzimierz S

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Planujemy wzbogacenie
przyrody, rewitalizacje
stawów metodami
przyjaznymi dla
środowiska,
umocnienie istniejących
ścieżek.
Zrezygnowaliśmy z
kąpieliska oraz torów
rolkarskich

Szanowni Państwo, korzystając z konsultacji społecznych w sprawie zmian w Parku Dolina Służewska chcę wyrazić swoje zdanie:

3.

Jestem za:
1. utrzymaniem porządku i wysprzątaniem dolinki
2. postawieniem nowych koszy
3. zbudowanie pomostu przez strumyk na wysokości SDK
4, dosadzeniem drzew i krzewów które będą wytłumiały hałasy od strony ulicy Dolinki Służewieckiej, Puławskiej
5. zbudowaniem przejścia pod ulicą Puławską (w miejscu nielegalnego dziś przejścia)
6. wykorzystanie miejsca pod wiaduktem KEN na parking.
7. oświetlenie parku u ścieżki wzdłuż potoku
jestem przeciwko
1. budowie trasy rolkowej prowadzonej przez całą dolinkę (trasa może być poprowadzona na obrzeżu)
2. budowie nowym pomostom na jeziorach
3. budowie asfaltowych ścieżek
4. budowie siłowni i placów zabaw (placów zabaw jest dużo w okolicy Dolinki, siłowni na powietrzu są też 2 bliskim sąsiedztwie)
5. tworzeniu nowych stawów i tym samym zabieraniu zielonych przestrzeni

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Dlatego planujemy
zrealizowanie potrzeb
wskazanych pkt 1-7
oraz rezygnację z
elementów, wobec
których jest sprzeciw
(pkt. 1-5)

Katarzyna K.

4.

Nie uszczęśliwiajcie mieszkańców Dolinki SŁUŻEWIECKIEJ i okolic na siłę. Powinna być w stanie zachowana w stanie półdzikim oczywiście pod kontrolą
myślącego konserwatora przyrody. Pozdrawiam - mieszkaniec Dolinki Służewieckiej J.D.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
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Dzień dobry,
Ogólną moją uwagą jest, niezależnie od wyboru wariantu, zapewnienie do niego wygodnego dostępu pieszego i rowerowego, w szczególności od
zachodu. W tym celu niezbędne są przejście i przejazd rowerowy wzdłuż potoku pod Puławską. Jeśli przejazd rowerowy zostanie połączony w przyszłości
wzdłuż Rzymowskiego (lub jeszcze lepiej w sąsiedztwie budynków UW) z drogami rowerowymi przy Wołoskiej i Cybernetyki będzie pełnił nie tylko
funkcję lokalną ale także międzydzielnicowego połączenia rowerowego pomiędzy Ursynowem, Wilanowem, Stegnami z jednej strony a Górnym
Mokotowem i Włochami z drugiej. Z uwagi na podobieństwo wariantów parku ta uwaga do planu wydaje się najistotniejsza.
Sam park najciekawszy wydaje się w wariancie II, który jest stosunkowo najbardziej minimalistyczny i najlepiej wykorzystuje dotychczasowy potencjał
Dolinki.
Z poważaniem, Jędrzej W. (wieloletni mieszkaniec Mokotowa, a obecnie Ursynowa)

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Planujemy połączenie
rowerowe pod ul.
Puławską.

6.

Dzień
dobry,
Mieszkam na osiedlu w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Dolina Służewiecka. chciałabym zgłosić sprzeciw w sprawie wycinania drzew w parku.
Pamiętajmy, ze nawet najpiękniejsze drzewa, które zasadzimy dziś dopiero za kilkadziesiąt lat osłonią nas od wielopasmowych ulic w okolicy Dolinki.
Szanujmy to co mamy. Jestem za jak najmniejszą ingerencją w naturę w parku. Można stworzyć ścieżki dla pieszych i rowerzystów bez wycinki drzew.
Joanna K.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Planujemy ścieżki dla
pieszych bez wycinki
drzew. Ruch rowerowy
zostanie poprowadzony
wzdłuż parku.

7.

Witam,
Jestem mieszkańcem Mokotowa/Ursynowa i chciałbym/chciałabym dołączyć do dyskusji nt. rewitalizacji Parku w Dolinie Służewieckiej.
Jest to miejsce, z którego korzystam codziennie (spacery z dzieckiem, z psem), zielone, przyjazne nam mieszkańcom. W Warszawie jest to bodajże jedyna
taka zielona enklawa. Dlatego też uważam, że wycinka drzew i zalanie tych miejsc wodą oraz wybudowanie kamiennej rzeki (czyli zabetonowanie jakiejś
części zielonego terenu) jest pozbawione sensu. Stojąca woda w stawach czy innych zbiornikach wodnych stanowi tylko znakomite środowisko do
wylęgu komarów i innego robactwa. Woda, która jest w tej chwili dostarcza nam już wystarczająco dużo insektów. Nowe nie są nam potrzebne!!! Wielu
mieszkańcom Park w Dolince podoba się dokładnie w takim stanie w jakim jest on w tej chwili i wcale nie chcemy go zmieniać. Zmiany w postaci
kolejnych zbiorników wodnych i wycinka zdrowych drzew wcale nie poprawią wyglądu tego miejsca. Śmiem twierdzić, że tylko pogorszą sytuację.
Drzewa powodują, że mamy świeższe powietrze (proszę nie zapominać, że ten park znajduje się w obrębie kilku bardzo ruchliwych i szerokich arterii!)
oraz dodatkowo chronią nas przed hałasem z tychże arterii!! Dlatego uważam, że rewitalizacja tego miejsca powinna polegać na jak najmniejszej
ingerencji człowieka i zakończyć się na ustawieniu dodatkowych koszy na śmieci i ewentualnym utwardzeniu ścieżek w miejscach wydeptanych przez
mieszkańców. Uważam, że zachowanie tego terenu w jak najbardziej naturalnym stanie jest najlepszym z możliwych rozwiązań. NIE POPRAWIAJMY
NATURY!!!! Jak to mówią NIE BYŁO NAS BYŁ LAS, NIE BĘDZIE NAS BĘDZIE LAS.
Istotnym problemem w mojej ocenie (praktycznie wszystkich 3 planów), jest zlokaliwoanie placow zabaw dla dzieci i silowni pod samymi oknami
inwestycji Melody Park. Rozumiem takie miejsca w innych czesciach parku, gdzie starsze bloki nie maja swoich placow zabaw. Jedna wszystkie nowe
inwestycje maja na swoich dziedzincach takie miejsca (ma je również Melody Park). W zwiazku z tym nie jest potrzebny kolejny plac zabaw dla dzieci
(pomijajac już kwestie tego, ze dziala już kolejny w Domu Kultury 100m dalej). Umiejscowienie takich funkcji pod samymi oknami mieszkancow istnienie
zmniejszy komfort akustyczny, który i tak jest już slaby ze względu na ruchliwe ulice w okolicy.
Jestem przekonany, ze moja opinia nie jest odosobniona i licze na to, ze zostanie uwzgledniona w planach zagospodarowania tego terenu.
Tomasz T., mieszkaniec Melody Park

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Planujemy dostawienia
ławek i koszy oraz
utwardzenie ścieżek.
Ograniczymy ingerencję
w zieleń.
Plac zabaw będzie miał
charakter naturalny.

5.
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Dzień dobry
W związku z trwającymi konsultacjami ws. zagospodarowania Dolinki Służewieckej zgłaszam następujące uwagi:
Przede wszystkim chciałbym odnieść się do tego co w pojawia się niestety we wszystkich wariantach projektu, a co najbardziej mnie interesuje czyli
całkowitej niemal zmiany charakteru zachodniej części parku:
1) Planowane odnowienie wszystkich stawów oznacza nie tylko oczyszczenie tych które zarosły szuwarami, ale również wycięcie pięknych zdrowych
drzew w "byłym" w zachodniej części parku
Proponuję zastanowić się czy na pewno warto wszędzie przywracać stawy. Wycinka drzew nie powinna mieć miejsca, lub powinna być ograniczona do
minimum.
Ważne jest też aby w ramach rewitalizacji stawów nie zniszczyć kompletnie ciężkim sprzętem ich otoczenia, a także by zrównoważyć ewentualne wycinki
drzew nowymi nasadzeniami (nie jest ich dość w obecnym projekcie!).
2) Nowy staw planowany w zachodniej części parku
Jeżeli odnowione zostaną stare, po co kopać nowe? Czemu ma służyć kopanie stawu w miejscu gdzie dziś dzieci zimą jeżdżą na sankach, a latem można
po prostu posiedzieć na trawie.
Proponuję zrezygnować z kopania nowych stawów.

8.

c)"Kamienna rzeka" i betonowe wejście do parku
Największe chyba kuriozum projektu to betonowy plac na wejściu do parku oraz zejście ku projektowanemu stawowi "kamienną rzeką".
Dlaczego wejście do parku (!) ma być wybetonowane? Do tego kiczowaty pomysł kamiennego strumyka na którym jak sądzę niejeden spacerowicz zimą
"wywinie orła".
Proponuję z tych pomysłów całkowicie zrezygnować.
Podsumowując - uważam że nie powinniśmy za bardzo zmieniać obecnego charakteru parku.
Nie potrzeba nam powtórki tego co mamy po drugiej stronie Puławskiej - stawu z trawą z rolki dookoła.
Obawiam się że jeżeli zostanie zrealizowany obecny projekt w zachodniej części parku dostaniemy dużą, pustą przestrzeń w której wiatr będzie hulał na
wodami stawów (wycięte drzewa nie będą tu niczym zastąpione!), i gdzie będziemy mogli z betonowego placyku patrzeć na kiczowatą kamienną rzekę
i fontannę.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Zaplanowaliśmy trasę
rowerowo – pieszej pod
Puławską. Ograniczymy
ingerencję w zieleń.
Stawy zostaną
odnowione i nie będą
kopane nowe. Wejście
będzie skromne i
naturalne.

Odnosząc się do innych elementów projektu:
- świetnie że Projektant przygotował koncepcję trasy rowerowo-pieszej pod Puławską, warto aby ten pomysł wreszcie został zrealizowany
- w obszarze pod wiaduktem al KEN warto rozważyć organizację parkingu - podczas imprez w Domu Kultury zawsze brakuje miejsc, blokowana jest ul
Bacha
Proszę o rozważenie tych uwag. Korekta niektórych elementów projektu pozwoli moim zdaniem - zachować charakter Dolinki jaki cenią jej użytkownicy,
a także zaoszczędzić niemałe kwoty.
Z poważaniem, Maciek T.
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Szanowni Państwo,
Formalnie rzecz biorąc obecnie nie mieszkam na Mokotowie, tylko w Wilanowie, ale dla mnie - wychowanego i nadal pracującego przy Domaniewskiej
- rejon Doliny jest nadal bardzo bliski. W dodatku bardzo często jeżdżę tamtędy rowerem do pracy. Dlatego pozwalam sobie zabrać głos w
organizowanych przez Państwa konsultacjach społecznych.
9.

Dla mnie najciekawszy jest wariant II proponowanej organizacji terenu, bo jest najbardziej zrównoważony, zapewniając przyjemne spędzanie czasu
niezależenie od rodzaju preferowanego wypoczynku (uprawianie sportu, spacery z psem, obserwacja przyrody czy też czytanie książek na wolnym
powietrzu).
Ze swojej strony dołożyłbym tylko prośbę o tunel pod ulicą Puławską, który ułatwiłby korzystanie z terenów parkowych rowerzystom. To naprawdę
konieczna i bardzo wyczekiwana inwestycja.
Życzę Państwu szerokiego odzewu mieszkańców w tych konsultacjach i udanej realizacji najlepszego projektu, Paweł B.

Witam,
z przedstawionych projektów najbardziej podoba mi się koncepcja nr 3 Zastanawia mnie jednak duży obszar przewidziany na boiska sportowe (zwłaszcza
na boisko do piłki nożnej ) biorąc pod uwagę że około 200m dalej znajduje się boisko należące do SM Służew nad dolinką można by ten teren przeznaczyć
10.
na inny cel.
Pozdrawiam
Michał G.

Szanowni Państwo,
przepraszam za przekroczenie terminu zgłaszania uwag do projektów zagospodarowania Doliny Służewieckiej, ale późno otrzymałam informację o
możliwości konsultacji w tej sprawie.
Otóż jestem przeciwna każdemu z 3 projektów zagospodarowania.
Uważam, że Dolinka Służewiecka powinna pozostać ostoją dla istniejących tam gatunków ptaków i zwierząt. Im mniej ingerencji człowieka – tym lepiej.
Uważam, że pomysły przedstawione można realizować – jeśli zakupi się odpowiedni grunt i urządzi , go w sposób proponowany. Istniejące formy
przyrodnicze- należy zostawić w spokoju, będą trwać , tak jak trwały.
11.
Przykładem bardzo złej działalności jest zagospodarowanie stawu przy pętli tramwajowej przy Puławskiej. Z miejsca , gdzie gniazdowały liczne kolonie
ptaków, w tym czaple, utworzono betonowy zbiornik, bez żadnej funkcji przyrodniczej.
Zwracam się z prośbą o powstrzymanie swoich zapędów- „ulepszaniu” przyrody w Dolinie Służewieckiej.
Przepraszam, za podejście emocjonalne.
Z poważaniem,
Ewa M.

TAK
Zaplanowaliśmy trasę
rowerową pod ul
Puławską. Wariant
zagospodarowania
parku będzie
zrównoważony i będzie
udostępniał wskazane
formy wypoczynku.

TAK (częściowo)
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Koncepcja ta jest
najbliższa wariantowi 3,
jednak
zrezygnowaliśmy z
budowy nowego boiska
oraz infrastruktury
wpływającej na
środowisko.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
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Witam,
koncepcje przedstawione w ramach konsultacji społecznych utworzenia Parku Dolina Służewska, zaprezentowane na:
http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/wymyslmy-razem-doline-sluzewska
to kompletne odwrócenie się od potrzeb i woli ludzi!
Proponuję przyjrzeć się projektom, które były przegłosowane w ramach kolejnych edycji budżetu partycypacyjnego - wyraźnie widać, że jest potrzeba
pozostawienia Parku Doliny Służewieckiej jako enklawy naturalnej. Ludzie domagają się zwiększenia jej naturalnego kształtowania i utrzymywania, i
odgradzania od bardzo ruchliwej Doliny Służewieckie dodatkowymi kurtynami naturalnymi.
Jak przedstawione koncepcje wpisują się w przegłosowany projekt Górki Służewskie? Będzie to ich kopia i rozbudowa, podczas gdy Górki powinny być
12.
bardziej ucywilizowane a Park bardziej dziki.
To co należy zrobić w ramach Parku to zadbać o jego czystość, dobrostan naturalny, kwiatostan (np. tu również przegłosowane kwietne łąki), wprowadzić
kurtynowe obsadzanie jego granic, by wewnątrz czuć było trochę natury a nie kolejny plac zabaw, miejsce ćwiczeń i boisko.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.

Wobec przedstawionych propozycji jestem STANOWCZO PRZECIW i nikt, kogo znam nie również ich nie popiera!
pozdrawiam i życzę bardziej wsłuchać się w potrzeby ludzi
Piotr O.

Witam,
Jestem za tym, żeby zostawić ten park bez zmian.
Niezbędne jest tylko zadbanie o porządek i bezpieczeństwo. Sprzątanie śmieci i patrole straży miejskiej.
13.
To, co naprawdę jest potrzebne to przejście i przejazd pod ulica Puławską, Teraz jest brudny, ciemny i niebezpieczny.
Pozdrawiam,
Maciej P.

Dzień dobry,
Moich potrzeb odnośnie zagospodarowania parku nie spełnia ani koncepcja 1, ani 2, ani 3. Dlaczego? Za dużo infrastruktury.
Podobnie jak w przypadku Pola Mokotowskiego park ma charakter naturalny i to jest jego wielką zaletą. Mieszkańcy opalają się na polanach, więc
dlaczego chcemy im zabrać polanę na tor rolkowy (nr 3) albo siłownię plenerową (nr 1 i 2)? Po co jeszcze jedna fontanna z kaskadą wodną? Nie wystarczy,
że ta pod Kopą Cwila nie działa?
14.

Po co kolejne boisko? Jedno jest przy Elsnera, drugie przy SP 46 koło Metra Służew, kolejne będzie budowane przy gimnazjum na Podbipięty. Po co
Skatepark? Korty pod Kopą Cwila wracają, a miłośnicy deskorolek dopominają się o remont urządzeń przy Metrze Wilanowska. Zadbajmy o to, co jest,
a nie budujmy kolejne. Po co stoły do tenisa? Czy nie lepiej je postawić na osiedlu miedzy blokami. Po co kolejne place zabaw, skoro te na osiedlu są
likwidowane, a w tegorocznym głosowaniu w budżecie partycypacyjnym wygrał kolejny (Górki Służewskie)?
I najważniejsze. Przebieg ścieżek i dróg rowerowych jest sprzeczny z potrzebami. Naturalny obecnie charakter parku pozwala zobaczyć, gdzie ludzie
chodzą i jeżdżą na rowerach. Wystarczy przyjrzeć się przebiegowi obecnych ścieżek! Mamy wrażenie, że autor koncepcji ani trochę tego nie rozumie.
Zaproponowane w wariantach ścieżki prowadzą zazwyczaj równolegle do siebie znikąd donikąd lub powielając obecne ścieżki.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Planujemy przejście i
przejazd pod ul.
Puławską.
TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Zaplanujemy most
przez potok na
wysokości Służewski
Dom Kultury
Rozważymy ogród
pnączy pod wiaduktem
KEN
Przebieg ścieżek będzie
zgodny z obecnymi
przedeptami.
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Droga dla rowerów przez cały park jest całkowicie zbędna. Wystarczy, jeśli od południowej strony tunelu pod Puławską pobiegnie ona do wyjazdu z
Ursynowa. Brakuje też objazdu rowerowego przystanku autobusowego przy wylocie w Wilanowską. Przydatna też będzie droga od skrzyżowania Doliny
Służewieckiej i Nowoursynowskiej do Elsnera i ew. Bacha. Pozostałe drogi rowerowe są zupełnie niepotrzebne i tylko rozproszą niepotrzebne
rowerzystów po całym parku. Główny ruch rowerowy należy wyprowadzić na obrzeża parku, tam gdzie są węzły komunikacji rowerowej.
Zbędne staje się wtedy budowanie toru do nauki jazdy rowerem i trasy rolkowej. Niech dzieci uczą się jazdy rowerem po ścieżkach parkowych, a nie na
wydzielonym sztucznie torze. Lepiej i taniej wyremontować istniejący asfaltowy chodnik szeroki na 4 metry wzdłuż całej doliny, aby móc bezpiecznie
jeździć nim na rolkach, niż kłaść dodatkowy asfalt w środku parku.
W żadnym z wariantów nie ma bezpośredniej ścieżki spod mostu pod Puławską do zagrody z kozami przy SDK, choć obecnie jest to jeden z wyraźniejszych
przedeptów w całym parku. W miejsce przedeptu od Elsnera do potoku ma powstać staw. Choć jest wiele propozycji kładek nad stawami, to ani jedna
nie prowadzi przez ten staw obecną ścieżką!

Przewidujemy przejazd
rowerowy pod ul.
Puławską.
Parku dla psów został
zaplanowany zgodnie z
miejscowym planem.
Wyznaczenie miejsc na
rzeźby parkowe
Zrezygnowaliśmy z
boisk, toru rolkowego,
siłowni plenerowej,
fontanny.

Bardzo niebezpieczny dla przyrody wydaje się wariant 2. Zakłada on budowę kładek na prawie wszystkich stawach. Wiązałoby się to z wycinką trzcin, w
których gniazdują ptaki i gryzonie. Jedna z kładek ma przeciąć strefę gniazdową trzcinnika. Stanowczo się temu sprzeciwiam.
Czego brakuje?:
- W żadnym z wariantów nie zaplanowano krzewów!
- Koszy do Disc Golf Poland
Na koniec pozytywy:
- Most przez potok na wysokości Służewski Dom Kultury
- Ogród pnączy pod wiaduktem KEN (warianty 2 i 3)
- Konsekwentne, zgodne z planem miejscowym, umiejscowienie parku dla psów
- Wyznaczenie miejsc na rzeźby parkowe
Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymania moich uwag.
Pozdrawiam,
Robert B.

15.

Drodzy Urzędnicy,
dlaczego chcecie niszczyć nam takie piękne miejsce? czy naprawdę mamy za mało betonu?
Zostawcie naszą "Smródkę" w spokoju. Pozdrawiam Edyta O.

Szanowni Państwo projektujący rewaloryzację Dolinki Służewskiej,
W wariantach II i III projektu jest mowa o stworzeniu możliwości "obserwacji przyrody" z pomostów nad wodą lub ze ścieżek spacerowych.
16.
Jednak wszystkie trzy warianty projektu przewidują eliminację dotychczasowej "przyrody" (t.zn. naturalnej szaty roślinnej , przestrzeni wodnej
zarośniętej trzciną, naturalnego charakteru pobrzeży wód). Proponuję więc, żeby te w.w. wymienione możliwości "obserwacji przyrody" zrealizować

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
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przez celowe urządzenie/zachowanie "STREF PRZYRODY" . Takie rozwiązania są stosowane w niemieckich i angielskich parkach - spełniają one rosnące
zapotrzebowanie społeczne na kontakt z "prawdziwą" przyrodą. W zatwierdzonym kilka lat temu, ale dotychczas nie zrealizowanym projekcie
rewaloryzacji Parku Skaryszewskiego przewidziano kilka takich "ostoi przyrody". Byłem autorem tej koncepcji jako ówczesny uczestnik zespołu
konsultującego projekt rewaloryzacji tego Parku i CHĘTNIE PAŃSTWU DORADZĘ (SPOŁECZNIE!) JAK TO ZROBIĆ W DOLINCE SŁUŻEWSKIEJ.
Jestem profesjonalnym ornitologiem i ekologiem miasta, aktualnie koordynuję społeczny projekt inwentaryzacji przyrody Parku Skaryszewskiego załączam raport z wykonania tej inwentaryzacji w 2014 r..

walorów
przyrodniczych parku.
Dlatego możliwe będą
„strefy przyrody”

Maciej L.
Dzień Dobry,
Chciałbym wypowiedzieć się w kwestii projektów parku Dolina Służewska.
Moje uwagi: przedstawione propozycje są niestety do siebie bardzo zbliżone, sugeruję w finalnym projekcie:
- zrezygnować z wycinki drzew,
17.
- zrezygnować z placów ze "sportowymi urządzeniami sportowymi" - nie widziałem w innych parkach ludzi z tego korzystających
- zredukować ilość "betonowych" placów i ścieżek.
Jeśli miałbym wybierać spośród 3 przedstawionych projektów - głosuję za wariantem nr 3 (jednocześnie proszę o uwzględnienie moich uwag).
Pozdrawiam serdecznie, Artur Ż.

Witam
Tak dla maksymalnych dosadzeń krzewów i drzew, aby wygłuszyć hałas.
Tak dla ekranów akustycznych.
Tak dla częstego sprzątania. Dla koszy na śmieci. Dla ładniejszych lawę. Dla ścieżki dla pieszych
18. Nie dla pozostałych propozycji. Nie dla betonu. Nie dla rewitalizacji stawów. Nie dla nowych stawów. Nie dla ścieżki rowerowej. Nie toru dla rolkarzy.
Nie dla boisk. Nie dla skateboardu. Nie dla stołów ping pong. Nie dla kąpielisk. Placów zabawa. Etc.
Pozdrawiam
Mieszkaniec Elsnera, Dolinka Służewiecka
Janusz N.

Dobry wieczór,
19.

Głosuje na wariant nr 3.
Pozdrawiam,
Paulina B.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Dlatego nie planujemy
wycinki drzew, budowy
placów sportowych i
betonowych placów i
ścieżek
TAK
Planujemy nasadzenia
drzew i krzewów,
dostawienie ławek i
koszy
Zrezygnowaliśmy z
budowy betonowych
ścieżek, ścieżki
rowerowej, boisk oraz
kąpieliska

NIE
Stawy będą
rewitalizowane, jednak
metodami możliwie
najłagodniejszymi dla
środowiska,
rozłożonymi w czasie na
15 lat. Ekrany
akustyczne są
wykluczone w tej
przestrzeni.

TAK (częściowo)
Zrealizowany zostanie
nowy wariant, którego
podstawą jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku, a
więc w tym zakresie
zgodny z wariantem 3
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Jesteśmy zdania, że park Dolina Służewska powinien być traktowany jak rezerwat przyrody, którym w istocie jest.
Nie powinno się podejmować w jego rejonie żadnych inwestycji naruszających ekosystem i/lub zmieniających go w rodzaj miejskiego parku. Te mogą
być zakładane w miejscach zdegradowanych lub poprzemysłowych. Przykład: wyjątkowo zaniedbana łączka za kościołem św. Michała.
Dolinka natomiast wymaga rewitalizacji i pielęgnacji oczek wodnych, zieleni a przede wszystkim zaprzestania praktyk rozjeżdżania brzegów rzeczki i
całego terenu ciężkim sprzętem przy częstym koszeniu traw.
Dobrze byłoby też w jakiś sposób, może za pomocą nowych nasadzeń i ew. wału ziemnego chronić ją przed hałasem i spalinami od strony ulicy Dolina
Służewiecka. Należałoby też regularnie kontrolować teren, żeby przeciwdziałać notorycznie odbywających się na tym terenie libacjom.
20. Chcielibyśmy jeszcze odnieść się do pomysłu "plac zabaw dla psów" pojawiający się we wszystkich projektach a także w projekcie do budżetu
partycypacyjnego.
W przypadku takiego swobodnego i urozmaiconego terenu jakim jest Dolina Służewska inwestycja ta jest zbędna. Można posłużyć się takimi samymi
argumentami jak w przypadku Pola Mokotowskiego. Natomiast należałoby postawić kosze na psie odpadki i wymagać od właścicieli psów sprzątania
po swoich pupilach.
Krystyna R.
Marek R.

Szanowni Państwo,
Pragnę wyrazić swoje uwagi na temat propozycji zagospodarowania Parku Dolinki Służewieckiej.
Dolinka Służewiecka jest unikalnym na mapie Warszawy terenem, gdzie przyroda zdołała utrzymać odrobinę autonomii od wielkomiejskiego betonu.
W Parku można przyjemnie spędzić czas spacerując np. z dziećmi lub z czworonożnymi pupilami wzdłuż potoku służewieckiego, urządzić piknik na
trawie w słoneczny dzień, przejść się po małym lasku, czy nad stawami pięknie porośniętymi trzcinami nakarmić kaszki lub pooglądać bogatą
różnorodność owadów i ptaków, a nocą nawet natknąć się na polującego nietoperza.
Unikalność Parku, oraz bogactwo jego fauny i flory (jak na warszawskie warunki) wynika z bardzo ograniczonej ingerencji w ten teren – ścieżki w
znacznej mierze są tutaj traktami wydeptanymi przez spacerowiczów a nie betonowo-asfaltowymi ciągami, wymyślonymi na mapie a często
omijanymi przez spacerowiczów.

21.

DLATEGO TEŻ UWAŻAM, ŻE:
- koncepcja zagospodarowania parku powinna w jak najmniejszym stopniu ingerować w jego aktualny kształt;
- tereny takie jak boiska, stoły pingpongowe, place zabaw, siłownie są na tym terenie zupełnie zbędne – wszystkie tego typu elementy istnieją już na
terenie osiedli w bezpośrednim sąsiedztwie Parku i powielanie ich nie jest konieczne a może bezpowrotnie zniszczyć unikalność Parku Dolinka
Służewiecka;
- proponowane projekty zakładają wycinkę zdrowych drzew, co wpłynie niekorzystnie na lokalny ekosystem (ptaki/owady) i zabierze tak przyjemny
latem cień;

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Planujemy rewitalizację
stawów, nowe
nasadzenia, kosze na
psie odchody
Zrezygnowaliśmy z
placu zabaw dla psów,
przewidujemy jednak
kawałek parku, w
którym psy będą mogły
biegać i bawić się bez
smyczy.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Planujemy nowe
nasadzenia, umocnienie
ścieżek
Zrezygnowaliśmy z
boisk, placów zabaw,
rozbudowanych
siłowni, wycinki drzew,
stawów, trasy rolkowej

- projekt zakłada stworzenie dodatkowych oczek wodnych – takie działanie ograniczy teren dostępny i chętnie wykorzystywany dziś na zabawy/gry na
świeżym powietrzu, pikniki dając w zamian doskonałe siedlisko dla komarów, których i tak już jest zbyt wiele. Tłumaczenia o funkcji retencyjnej są
również kompletnie chybione z uwagi na to, iż po drugiej stronie ul. Puławskiej właśnie zakończono rewitalizację zbiornika retencyjnego znacznie
większego od planowanych oczek wodnych;
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- utworzenie ścieżek na terenie parku powinno polegać jedynie na wzmocnieniu obecnych wydeptanych traktów zostawiając te droki jako piaskowe,
bez wprowadzania asfaltu i/lub betonowej kostki, która zrujnuje naturalny charakter parku.
- przeprowadzone prace powinny dodatkowo objąć pielęgnację rosnących w parku drzew oraz wykonanie nowych nasadzeń;
- pomysł trasy rowerowej/rolkarskiej tuż przy potoku jest pomysłem wybitnie chybionym, ścieżka przy potoku jest bardzo lubiana i chętnie
uczęszczana przez spacerowiczów z dziećmi i z psami oraz biegaczy właśnie z uwagi na jej trawiasty charakter (wysoce wskazany do biegania) i na brak
rowerów (dzięki czemu małe dzieci mogą chodzić swobodnie bez obawy kolizji z nazbyt rozpędzonymi rowerzystami) – wybetonowanie tej ścieżki
sprawi, że unikalne w tej części Warszawy miejsce spacerów i joggingu zostanie zniszczone i oddane do dyspozycji rowerzystom, który i tak mają w
okolicy bardzo obszerną sieć ścieżek rowerowych.
Bardzo proszę o uwzględnienie moich uwag w nowym projekcie zagospodarowania Parku Dolinki Służewieckiej.
Pozdrawiam, Karolina C.

Szanowni Państwo,
Z przykrością stwierdzam, że żaden z 3 głównych projektów zagospodarowania „Dolinki” nie zasługuje na uwzględnienie. Na ich temat można
wypowiedzieć się wyłącznie krytycznie.
1. Propozycje w nich zawarte stoją w jawnej sprzeczności z potrzebami okolicznych mieszkańców. W szczególności doszłoby do stawiania infrastruktury
generującej ogromne ilości hałasu (kąpieliska, boisko, stoły do ping-ponga, specjalne tereny dla psów itp.) a nie do tego służą parki i tereny zielone.
2. Drzewa należy sadzić, a nie je wycinać. Wszelkie plany związane z ograniczeniem powierzchni zielonych należy ocenić bardzo negatywnie.
22.

3. Kompletnie chybione pomysły z zalewaniem terenów większą ilością wody, co sprowadzi się jedynie do radykalnego wzrostu uciążliwych owadów.
Poza tym wszelkie stawy czy sadzawki z czasem staną się wyłącznie wylęgarnią licznych bakterii i zwykłym śmietnikiem.
Dolinka powinna zachować swój obecny charakter. Skupić się powinno wyłącznie na dosadzaniu nowych drzew wzdłuż granicy całego parku,
utwardzaniu istniejących ścieżek, dodaniu oświetlenia, ławeczek, koszy na śmieci itp. Teren ten powinien utrzymać charakter parku, a nie być
zamieniany w gigantyczny plac zabaw. Takich miejsc nie brakuje na osiedlach, między okolicznymi budynkami. Terenów zielonych z kolei już tak wiele
nie ma. Na siłę proszę nie uszczęśliwiać mieszkańców i nie oferować im tego czego sobie po prostu nie życzą. A już dziś wiadomo, że projekty te zostały
negatywnie ocenione przez większość wypowiadających się w tym temacie.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Planujemy nowe
nasadzenia drzew,
utwardzenie ścieżek,
oświetlenie, ławki i
kosze na śmieci

Z poważaniem, Beata Z.
Dzień Dobry,
23.

Chciałbym zgłosić 4 uwagi:

TAK
Planujemy przejście
pod ul. Puławską oraz
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1. Najważniejsze wydaje mi się połączenie parku z okolicznymi obszarami - przejście pod Pułąwską wzdłuż Potoku Służewieckiego w kierunku Służewca.

nowe nasadzenia drzew
i oświetlenie głównej
alei.

2. Hałas z Rzymowskiego jest bardzo słyszalny więc mam prośbę o nasadzenia które odizolują jak najlepiej park od ulicy
3. Ruch rolkowy i rowerowy powinien być odizolowany od pieszego.

Ruch rowerowy będzie
odizolowany od ruchu
pieszego

4. Żeby to nie było zbyt drogie w utrzymaniu - lepiej mieć mniej dobrze utrzymane, oświetlone itp. niż więcej które popadnie za parę lat w ruinę.
Pozdrawiam, Jacek P.

W załączeniu ankiety 3 osób.
24.

Pozdrawiam
Adam K.

Dzień dobry. ankieta
Przesyłam swój głos w sprawie zagospodarowania Dolinki Służewieckiej.
25.
Pozdrawiam,
Rafał G.

26.

Szanowni Państwo
Uważam że wszystkie trzy koncepcje zagospodarowania dolinki są zbyt daleko idące i niszczą obecny jedyny w swoim rodzaju charakter tego
miejsca. Owszem, dolinka wymaga pomocy ale powinna się ona ograniczyć do:
-uporządkowania wszystkich zbiorników wodnych ale w sposób pozwalający zachować istniejące miejsca lęgowe ptactwa
-uporządkowanie wszelkich spraw dotyczacych Potoku Służewieckiego - tzw. Smródki i może wytropienie sprawcy/sprawców zanieczyszczania potoku
substancjami niezbyt przyjaznymi dls środowiska, oględnie mówiąc
-zainstalowanie odpowiednich koszy na śmieci, odpornych na wandali i zbieraczy złomu
I to wszystko czego Dolinka potrzebuje
Jeśli ktoś lubi klasyczne parki, z alejkami i ławkami, ma do dyspozycji Park Romana Kozłowskiego, położony po drugiej stronie ul. Dolina Służewiecka
Proszę - nie róbmy z Dolinki Służewieckiej Dysneylandu
Z nadzieją na zwycięstwo zdrowego rozsądku i umiaru
Z poważaniem

Opis w oddzielnym
zestawieniu

Opis w oddzielnym
zestawieniu

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Zbiorniki będą
porządkowane
stopniowo, pojawią się
nowe kosze na śmieci

Jacek W., mieszkaniec od 37 lat

27.

Od: Adriana W., użytkownik parku Dolinka Służewiecka
ankieta

Opis w oddzielnym
zestawieniu
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Szanowni Państwo,
Jako mieszkaniec i właściciel mieszkania przy ul. Puławskiej 257/144 przesyłam swoje uwagi dot. zagospodarowania Doliny Służewskiej.
28. Z poważaniem
Rafał G.
ankieta

Opis w oddzielnym
zestawieniu

Dzielnica otrzymała wiadomość tej treści od wielu osób, których podpisy zostały dodane w tym miejscu.
Urząd Dzielnicy Mokotów
Ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa
ZAGOSPODAROWANIE PARKU DOLINA SŁUŻEWSKA – WARIANT IV
Szanowni Państwo,
ZAGOSPODAROWANIE PARKU DOLINA SŁUŻEWSKA – WARIANT IV
Ilekroć mowa jest w tekście o Planie należy przez to rozumieć Uchwałę Nr XI/315/2007
Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 14 czerwca 2007 roku
Dla mieszkańców osiedli sąsiadujących bezpośrednio z Parkiem Dolina Służewska najistotniejszym jest ochronienie jej unikatowych walorów
krajobrazowych - § 4 Planu. Wzmocnienie funkcji wypoczynkowej rozumiemy jako i jest dla nas dopuszczalne jedynie w zakresie regularnego sprzątania
terenu objętego planem (śmiecie przeszkadzają w wypoczynku), dostawienia koszy na śmieci, dostawienia w niektórych miejscach ławek oraz położenia
na istniejących ścieżkach, po ich obecnym śladzie, nawierzchni żwirowo-gliniastej (przepuszcza wodę i nie powstaje na niej błoto).
Wnosimy o nierealizowanie Głównej Alei Parku w ciągu najbliższych kilkunastu lat. Zbudowanie takiej drogi wymusza jej oświetlenie. Konsekwencją
będzie wzmożony ruch rowerowy i rolkowy. Doprowadzi to do zagrożenia bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza małych dzieci. Zrealizowanie szerokiej
29.
drogi i latarń spowoduje naruszenie walorów krajobrazowych Doliny Służewskiej.
Istniejący układ ścieżek został zaprojektowany i wykonany przez mieszkańców, i jest optymalny. Nie należy go zmieniać, ponieważ nie jest to potrzebne
i będzie działaniem wbrew potrzebom mieszkańców.
W związku z powyższym wnioskujemy o nierealizowanie nowych ścieżek.
W związku z powyższym wnosimy o nierealizowanie żadnych dodatkowych torów i tras rowerowych, rolkowych, itp.
W związku z powyższym wnosimy o nierealizowanie pomostu na stawie III.
W związku z powyższym wnosimy o wykonanie mostu przez potok w miejscu dawnego mostu społecznego.
Wnosimy o nierealizowanie stawów IIA i VIIA. Tereny te są użytkowane przez dzieci jako stoki saneczkowe.
Dla terenu B1-ZP
Dla placu wejściowego – Sektor I – domagamy się nierealizowania wyposażenia terenu wymienionego w Planie § 40 pkt 2 ppkt 3) lit. a)
Dla terenu gier sportowych – Sektor IV – stanowczo domagamy się nierealizowania żadnego elementu wyposażenia terenu wymienionego w Planie §
40 pkt 2 ppkt 3) lit. b)
Dla terenu ośrodka edukacji ekologicznej – Sektor VII - domagamy się nierealizowania wyposażenia terenu wymienionego w Planie § 40 pkt 2 ppkt 3)
lit. c). Obecne zagospodarowanie w jest wystarczające. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, ze niektóre imprezy odbywające się na tym terenie są bardzo
uciążliwe dla mieszkańców okolicznych budynków. Dodatkowe obiekty takie jak amfiteatr (który nie jest potrzebny ponieważ tę rolę spełnia sala
widowiskowa oraz niecka między pawilonami) sytuację tę pogorszą.
Dla terenu spacerowego – Sektor II – domagamy się nierealizowania elementów wyposażenia terenu wymienionego w Planie § 40 pkt 2 ppkt 3) lit. d)
takich jak: dominanty, miejsca piknikowe (obecne rozwiązanie piknik na trawie sprawdza się doskonale), kładki do obserwacji ekosystemów.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Planujemy nowe
nasadzenia drzew i
krzewów.
Utrzymany zostanie
obecny układ ścieżek.
Zrezygnowaliśmy z
realizacji toru
rolkowego oraz
wprowadzania ruchu
rowerowego na teren
parku (za wyjątkiem
przejazdu pod ul.
Puławską).
Zrezygnowaliśmy z
realizacji kąpieliska oraz
boisk sportowych.
Nowa koncepcja
zakłada nierealizowanie
wskazywanych
elementów.
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Jednocześnie wnioskujemy o dosadzenia nowych drzew owocowych, tak aby to miejsce zachował swój obecny charakter. Istniejące drzewa, są już stare
i w niedalekiej przyszłości obumrą.
Dla terenu D1-ZP
Dla kąpieliska – Sektor VI – stanowczo domagamy się nierealizowania żadnego elementu wyposażenia terenu wymienionego w Planie § 42 pkt 2 ppkt
3) lit. b)
Dla terenu gier sportowych – Sektor IV – stanowczo domagamy się nierealizowania żadnego elementu wyposażenia terenu wymienionego w Planie §
42 pkt 2 ppkt 3) lit. c)
Dla terenu zabaw dziecięcych – Sektor V – stanowczo domagamy się nierealizowania żadnego elementu wyposażenia terenu wymienionego w Planie §
42 pkt 2 ppkt 3) lit. d)
Dla terenu spacerowego – Sektor II – domagamy się nierealizowania elementów wyposażenia terenu wymienionego w Planie § 42 pkt 2 ppkt 3) lit. e)
takich jak: miejsca piknikowe (obecne rozwiązanie piknik na trawie sprawdza się doskonale), kładki do obserwacji ekosystemów. Jednocześnie
wnioskujemy o dosadzenia nowych drzew, tak aby to miejsce zachował swój obecny charakter. Istniejące drzewa, są już stare i w niedalekiej przyszłości
obumrą.
Dla terenu spacerowego dla psów – Sektor II – domagamy się nierealizowania elementu wyposażenia terenu wymienionego w Planie § 42 pkt 2 ppkt 3)
lit. f) takiego jak dominanta.
Z pozdrowieniami,
Katarzyna J., Jarosław G., Jagoda G., Józef S., Apolonia S., Magdalena O., Sylwia S., Katarzyna K., Katarzyna M., Elżbieta M., Eugeniusz M., Jan W., Daniel
B., Katarzyna M. oraz 4 innych mieszkańców.
Dzień dobry,
w załączeniu wysyłam zdjęcia ankiet od 3 osób dot. Doliny Służewskiej.
30.
Z poważaniem,
Fatima H.

Opis w oddzielnym
zestawieniu

Witam, Przesyłam skan uwag, z którymi się w pełni zgadzam. Kiedyś w Krakowie bezmyślnie zniszczono naturalny akwen gdzie lęgły się dziesiątki
zwierząt chronionych prawem. Do dziś ich populacje się nie podźwignęły z tego. Ludzie nie chcą kolejnych betonowych 'parków' ale dzikiej przyrody i to
31.
nie
daleko
za
miastem.
Pozdrawiam, BA

Opis w oddzielnym
zestawieniu

Szanowni Państwo.
W związku z planowanym "przerobieniem" Dolinki Służewieckiej chciałabym wyrazić swój sprzeciw wobec zgłoszonych trzech projektów.
Wszystkie projekty są szkodliwe dla przyrody i mieszkających tam zwierząt.
Tor i bawiąca się na nim młodzież jest źródłem bardzo silnego hałasu, szkodliwego dla ludzi korzystających z parku oraz bytujących dzikich zwierząt.
Wybetonowanie stawów zaburzą ekosytstem i zniszczą okoliczne rośliny i uniemożliwią bytującym tam zwierzętom na dalsze mieszkanie.
Planowana taka ilość boisk, basenów, ścieżek będzie źródłem hałasu i stresu dla okolicznych mieszkańców oraz osób korzystających do tej pory z
32.
parku oraz zniszczy siedziska ptaków oraz dziko bytujących tam zwierząt.
Dolina Służewiecka jest jednym z niewielu pozostałych spokojnych i cichych miejsc w naszym mieście.
Państwo zamierzacie zniszczyć unikatowe miejsce projektami, które są szkodliwe dla przyrody i środowiska.
Nie zgadzam się na projekty niszczące okoliczne ekosystemy.
Z poważaniem:
Marta I.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Zrezygnowaliśmy z
budowy toru
rolkowego,
wprowadzania
betonowych ścieżek,
boisk.
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33.

ankieta

Opis w oddzielnym
zestawieniu

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam pismo dotyczące planów zagospodarowania Doliny Służewskiej.
34.
z poważaniem,
Tomasz M.

Opis w oddzielnym
zestawieniu

Dzień dobry,
Przesyłam mój głos w sprawie zagospodarowania Dolinki Służewieckiej.
Chciałam podkreślić, że nie jestem fanką proponowanych zmian. Lubię i cenię Dolinkę taką jaka jest obecne – jako unikatowe miejsce atrakcyjne
35. przyrodniczo. Jest to siedlisko wielu ptaków, których w innych miejscach miasta trudno spotkać. Zbyt duża ingerencja w ten teren może spowodować,
że to miejsce straci
Pozdrawiam serdecznie,
Agnieszka K.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.

Witam !
Dzisiaj umiesciłem moje odpowiedzi na konsultacje w sprawie Dolinki Słuzewieckiej w specjalnej skrzynce jaka jest u nas na osiedlu Melody Park.
36.
Pozwalam sobie przesłac zeskanowana wersje bezposrednio do Panstwa
Pozdrawiam, Jacek K.

Opis w oddzielnym
zestawieniu

37.

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam trzy wypełnione ankiety.
Pozdrawiam, Karolina L.

Opis w oddzielnym
zestawieniu

38.

ankieta

Opis w oddzielnym
zestawieniu

Proponuję Wariant IV:

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.

- bez żadnych placów ćwiczeń, (czy to dla psów czy ludzi)
- bez żadnych nowych stawów czy też innych oczek wodnych (nie naprawiajmy natury)
- utwardzenie ścieżki dla spacerowiczów po już wydeptanej przez ludzi, w rym na grobli przy potoku
39.
- dosadzenie drzew od strony ul. Sikorskiego (ograniczenie hałasu),
- umożliwienie przejścia i przejazdu rowerami wzdłuż potoku, pod ul. Puławską,
-Z poważaniem: Waldemar W.

Planujemy dosadzenie
drzew, przejście pod ul.
Puławską, utwardzenie
ścieżek. Place zabaw
będą miały charakter
naturalny.
Zrezygnowaliśmy z
nowych stawów

21

08.10.2015, Warszawa
KOMENTARZ W SPRAWIE PROJWEKTÓW ZAGOSPODAROWANIA ZIELONEGO TERENU DOLINA SŁUŻEWSKA – CENNEJ OSTOI CHRONIONYCH GATUNKÓW
ZWIERZĄT
Szanowni Państwo,
z przykrością muszę powiedzieć, że wszystkie 3 projekty zagospodarowania Parku Dolina Służewska są absolutnie NIE DO PRZYJECIA!
Obecnie jest to teren, na którym chronią się resztki dzikiej przyrody, już tak nieliczne w Warszawie. Żyje tu przede wszystkim wiele chronionych
gatunków ptaków lęgowych, jak trzciniak (Acrocephalus arundinaceus), trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus), rokitniczka (Acrocephalus
schoenobaenus), kokoszka (Gallinula chloropus), zmniejszająca ostatnio swoją liczebność łyska (Fulica atra), zięba (Fringilla coelebs), sikora modraszka
((Cyanistescaeruleus), sikora bogatka (Parus major), szpak (Sturnus vulgaris), mazurek (Passer montanus), grzywacz (Columba palumbus), sójka
(Garrulus glandarius), pierwiosnek (Phylloscopus collybita), piecuszek (Phylloscopus trochilus), pełzacz ogrodowy (Certhia brachydactyla), rudzik
(Erithacus rubecula). Co roku wyprowadzają liczne lęgi krzyżówki (Anas platyrhynchos). Zalatują: mewa siwa (Larus canus), mewa śmieszka
(Chroicocephalus ridibundus) i mewa srebrzysta (Larus argentatus), rybitwa rzeczna (Sterna hirundo) i rybitwa białoczelna (Sternula albifrons), gęś
zbożowa (Anser fabalis), bączek (Ixobrychus minutus), dzięcioł duży (Dendrocopos major), dzięcioł zielony Picus viridis) a nawet dzięcioł czarny
(Dryocopus martius). Nad stawami żerują jerzyki (Apus apus), jaskółki dymówki (Hirundo rustica) oraz jaskółki oknówki (Delichon urbicum).
Są tu również jeże, wiele gatunków ważek, motyli i innych owadów.
Aktualna szata roślinna – liczne drzewa, krzewy i trzciny oraz umiarkowana penetracja Doliny przez ludzi tworzą dla tych wszystkich zwierząt bezpieczne
warunki życia.
40.

Planowane wybudowanie tu całej masy urządzeń - boisk, placów zabaw, ścieżki zdrowia, siłowni, wybiegu dla psów, basenów, poprowadzenie nowych
ścieżek i poszerzenie istniejących, wybudowanie toru rolkowego i nartorolkowego oraz przerzucenie przez stawy kładek dla spacerowiczów, oświetlenie,
dzięki któremu nawet nocą zwierzęta nie będą bezpieczne, będzie totalnym wstrząsem, który zniszczy cały wytworzony naturalnie latami ekosystem.
Budowa w/w urządzeń pociągnie za sobą wycięcie kolidujących z nimi drzew i krzewów, co znacznie zmniejszy biologiczną masę tego miejsca, przerzedzi
zieleń, która przestanie wystarczająco chronić siedliska przed ludźmi i psami. Miejsce rozrywki, jakim stanie się Dolina, przyciągnie tłumy ludzi, przed
którymi ptaki i inne zwierzęta nie będą miały gdzie się ukryć.
Bardzo złym pomysłem jest zrobienie toru rolkowego wzdłuż potoku, w jego bezpośrednim sąsiedztwie, zwłaszcza w tym projekcie, gdzie ten tor miałby
przecinać stawy. Projektowane kładki dla spacerowiczów, które mają przeciąć stawy, sprawią, że przestaną być one bezpieczną ostoją. Hałas i ruch
spowodują, że opuszczą je gnieżdżące się tu ptaki.
Wszystkie ewentualne urządzenia powinny być jak najbardziej oddalone od potoku i stawów, żeby uchronić je choć w jakimś stopniu przed hałasem,
ruchem, liczną obecnością osób korzystających z tych urządzeń.
W Warszawie nie brakuje miejsc rozrywki, natomiast bardzo brakuje terenów, gdzie przyroda, choćby na niewielką skalę, była bezpieczna przed
zgubnym dla niej „poprawianiem” przez człowieka. Parki rekreacyjno-rozrywkowe można projektować na terenach ubogich przyrodniczo. Natomiast
szkoda dewastować obszary przyrodniczo bogate, jak Dolina Służewska, zwłaszcza, że prawie już ich nie ma na terenie naszego miasta. Dolina taka jak
teraz jest dla nas cenna, nie zgadzamy się, by została zniszczona w imię partykularnych interesów.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Zrezygnowaliśmy z
boisk, placów zabaw,
ścieżki zdrowia, siłowni,
wybiegu dla psów,
basenów,
poprowadzenia nowych
ścieżek i poszerzenia
istniejących,
wybudowania toru
rolkowego i
nartorolkowego oraz
przerzucenie przez
stawy kładek dla
spacerowiczów oraz
oświetlenia poza
główną aleją parkową.

Z poważaniem,
Renata M.
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41.

Witam,
w załączniku przesyłam ankietę w sprawie konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania Doliny Służewskiej.

Opis w oddzielnym
zestawieniu

Pozdrawiam, Barbara P.
42.

Skan ankiety

Opis w oddzielnym
zestawieniu

Dzień dobry,
Poniższy tekst jest skopiowany, jednakże zgadzam się z nim w 100 a nawet w 200%. W dzisiejszym świecie, gdzie tylko, beton, mordor, praca od rana
do nocy chcą Państwo zniszczyć jedną z niewielu ostoi dzikiej przyrody. Dlaczego ludzie tak bardzo chcą we wszystko ingerować? Czy to dlatego, że
większość uważa, że jak jest człowiek i Bóg to jedno? Jestem na szczycie łańcucha pokarmowego to będę sobie ustawiał świat według własnego
widzimisię.
Podobna sytuacja ma miejsce na Polu Mokotowskim. Tam też trwały konsultacje społeczne a z zza kulisowych rozmów dowiedziałam się, że jest to
tylko odwlekanie nieuniknionego. Wytną starodrzew, zlikwidują gniazda ptakom, żeby ktoś mógł zarobić na zupełnie nie potrzebnym wybiegu dla
psów. Już tam taki jest, tyle, że NATURALNY i taki jest najlepszy.
Dlatego też proszę poniższe uznać za mój głos w sprawie.
Wszystkie
3
projekty
zagospodarowania
Parku
Dolina
Służewska
są
absolutnie
NIE
DO
PRZYJECIA!
Obecnie jest to teren, na którym chronią się resztki dzikiej przyrody, już tak nieliczne w Warszawie. Żyje tu przede wszystkim wiele chronionych
gatunków ptaków lęgowych, jak trzciniak (Acrocephalus arundinaceus), trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus), rokitniczka (Acrocephalus
schoenobaenus), kokoszka (Gallinula chloropus), zmniejszająca ostatnio swoją liczebność łyska (Fulica atra), zięba (Fringilla coelebs), sikora modraszka
43.
((Cyanistescaeruleus), sikora bogatka (Parus major), szpak (Sturnus vulgaris), mazurek (Passer montanus), grzywacz (Columba palumbus), sójka
(Garrulus glandarius), pierwiosnek (Phylloscopus collybita), piecuszek (Phylloscopus trochilus), pełzacz ogrodowy (Certhia brachydactyla), rudzik
(Erithacus
rubecula).
Co
roku
wyprowadzają
liczne
lęgi
krzyżówki
(Anas
platyrhynchos).
Zalatują: mewa siwa (Larus canus), mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) i mewa srebrzysta (Larus argentatus), rybitwa rzeczna (Sterna hirundo)
i rybitwa białoczelna (Sternula albifrons), gęś zbożowa (Anser fabalis), bączek (Ixobrychus minutus), dzięcioł duży (Dendrocopos major), dzięcioł zielony
Picus
viridis)
a
nawet
dzięcioł
czarny
(Dryocopus
martius).
Nad stawami żerują jerzyki (Apus apus), jaskółki dymówki (Hirundo rustica) oraz jaskółki oknówki (Delichon urbicum).
Są tu również jeże, wiele gatunków ważek, motyli i innych owadów.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Zob. komentarz nr. 40.

Aktualna szata roślinna – liczne drzewa, krzewy i trzciny oraz umiarkowana penetracja Doliny przez ludzi tworzą dla tych wszystkich zwierząt bezpieczne
warunki
życia.
Wybudowanie tu całej masy urządzeń - boisk, placów zabaw, ścieżki zdrowia, siłowni, wybiegu dla psów, basenów, poprowadzenie nowych ścieżek i
poszerzenie istniejących, wybudowanie toru rolkowego i nartorolkowego oraz przerzucenie przez stawy kładek dla spacerowiczów, oświetlenie, dzięki
któremu nawet nocą zwierzęta nie będą bezpieczne, będzie totalnym wstrząsem, który zniszczy cały wytworzony naturalnie latami ekosystem.
Budowa w/w urządzeń pociągnie za sobą wycięcie kolidujących z nimi drzew i krzewów., co znacznie zmniejszy biologiczną masę tego miejsca, przerzedzi
zieleń, która przestanie wystarczająco chronić siedliska przed ludźmi i psami. Miejsce rozrywki, jakim stanie się Dolina, przyciągnie tłumy ludzi, przed
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którymi ptaki i inne zwierzęta nie będą miały gdzie się ukryć. Bardzo złym pomysłem jest zrobienie toru rolkowego wzdłuż potoku, w jego bezpośrednim
sąsiedztwie. Projektowane kładki dla spacerowiczów, które mają przeciąć stawy, sprawią, że przestaną być one bezpieczną ostoją. Hałas i ruch
spowodują, że opuszczą je gnieżdżące się tu ptaki.
Wszystkie ewentualne urządzenia powinny być jak najbardziej oddalone od potoku i stawów, żeby uchronić je choć w jakimś stopniu przed hałasem,
ruchem, liczną obecnością osób korzystających z tych urządzeń.
W Warszawie nie brakuje miejsc rozrywki, natomiast bardzo brakuje terenów, gdzie przyroda, choćby na niewielką skalę, była bezpieczna przed
zgubnym dla niej „poprawianiem” przez człowieka. Parki rekreacyjno-rozrywkowe można projektować na terenach ubogich przyrodniczo. Natomiast
szkoda dewastować obszary przyrodniczo bogate, jak Dolina Służewska, zwłaszcza, że prawie już ich nie ma na terenie naszego miasta. Dolina taka jak
teraz jest dla nas cenna, nie zgadzamy się, by została zniszczona w imię partykularnych interesów. Z wyrazami szacunku, Anna S.
Witam,
Jestem mieszkanką Mokotowa i chciałabym dołączyć do dyskusji nt. rewitalizacji Parku w Dolinie Służewieckiej.
Jest to miejsce, z którego korzystam kilka razy dziennie spacerując z dziećmi i psami .
W Warszawie jest to bodajże jedyna taka zielona enklawa. Dlatego też uważam, że wycinka drzew i zalanie tych miejsc wodą oraz wybudowanie
kamiennej rzeki (czyli zabetonowanie jakiejś części zielonego terenu) jest pozbawione sensu. Miejsce zabaw dla dzieci na łące zostanie zalane wodą.
Jest to bardzo niebezpieczne. Dodatkowo stojąca woda w stawach czy innych zbiornikach wodnych stanowi tylko znakomite środowisko do wylęgu
komarów i innego robactwa.
44. Wielu mieszkańcom Park w Dolince podoba się dokładnie w takim stanie w jakim jest on w tej chwili i wcale nie chcemy go zmieniać. Jestem przeciwna
planom wycinki drzew. Drzewa powodują, że mamy świeższe powietrze (proszę nie zapominać, że ten park znajduje się w obrębie kilku bardzo
ruchliwych i szerokich arterii!) oraz dodatkowo chronią nas przed hałasem.
Dlatego uważam, że rewitalizacja tego miejsca powinna polegać na jak najmniejszej ingerencji człowieka i zakończyć się na ustawieniu dodatkowych
koszy na śmieci i ewentualnym utwardzeniu ścieżek w miejscach wydeptanych przez mieszkańców. Uważam, że zachowanie tego terenu w jak
najbardziej naturalnym stanie jest najlepszym z możliwych rozwiązań.
z poważaniem
Dorota N.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.

Dzień dobry,
Zwracam sie z prośbą o stworzenie możliwości przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych pod ulicą Puławską, w okolicach Dolinki Slużewieckiej,
45.
przy ul. Bacha oraz nowego stawu retencyjnego przy Smyczkowej.
pozdrawiam
Łukasz S.
Szanowni Państwo,
Pisałem już w tej sprawie na piśmie i przy okazji konsultacji społecznych elektronicznie ponawiam swój postulat przeprowadzenia chodnika i DdR wzdłuż
46. Potoku Służewieckiego pod ulicą Puławską.
Z poważaniem,
Jacek S.

TAK
Planujemy ścieżkę
rowerową pod ul.
Puławską

TAK
Planujemy przejście i
przejazd pod ul.
Puławską.
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47.

Ankieta
Witam,
w załączniku przesyłam swój głos w sprawie zagospodarowania Doliny Służewskiej.

Opis w oddzielnym
zestawieniu

Pozdrawiam,
Magdalena S.
Dzień dobry,
48.

w załączeniu ankiety od całej rodziny Molków.

Opis w oddzielnym
zestawieniu

Pozdrawiam serdecznie
Jakub M.
NIE
Nie planujemy toru dla
rowerzystów, ponieważ
podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.

Witam,
Czy istnieje szansa by w okolicach Służewskiego Domu Kultury, pod mostem zrobić pumptrack czyli tor dla rowerzystów?
http://www.starosadeckie.info/info-z-rejonu/tak-wyglada-najwiekszy-pumptrack-w-polsce/
49.
Pzdr
Marek W.

50.

Ankieta
Pozdrawiam, Jakub N.

Witam, pragnę zgłosić swój sprzeciw do proponowanych 3 wariantów zagospodarowania terenów zielonych w Dolince.
Proponuję zadbać o to co jest, posadzić nowe drzewa, elementy zielone, niż na siłę robić coś co tylko popsuje obecna oazę przyrody w jakby nie było
51. środku Warszawy.
Z poważaniem, Marcin Z.
Witam,
Zwracam się z uprzejmą prośbą rozpatrzenia wariantu przebiegu ścieżki rowerowej z Ursynowa do Służewca pod mostkiem Potoku Służewieckiego, pod
ulicą Puławską.
52.
Jeżdżę tamtędy do pracy i bardzo ułatwiłoby mi to dojazd do biura.
Pozdrawiam
Grzegorz W.

53.

Szanowni Państwo,
przesyłam wypełnione ankiety.
Pozdrawiam, Aleksandra K.

Opis w oddzielnym
zestawieniu
TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.

TAK
Planujemy ścieżkę
rowerową pod ul.
Puławską

Opis w oddzielnym
zestawieniu
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Szanowni Państwo,
Pragniemy wyrazić swoje uwagi na temat propozycji zagospodarowania Parku Dolinki Służewieckiej. Dolinka Służewiecka jest unikalnym na mapie
Warszawy terenem, gdzie przyroda zdołała utrzymać odrobinę autonomii od wielkomiejskiego betonu. W Parku można przyjemnie spędzić czas
spacerując np. z dziećmi lub z czworonożnymi pupilami wzdłuż potoku służewieckiego, urządzić piknik na trawie w słoneczny dzień, przejść się po małym
lasku, czy nad stawami pięknie porośniętymi trzcinami nakarmić kaszki lub pooglądać bogatą różnorodność owadów i ptaków, a nocą nawet natknąć
się na polującego nietoperza. Unikalność Parku, oraz bogactwo jego fauny i flory (jak na Warszawskie warunki) wynika z bardzo ograniczonej ingerencji
w ten teren – ścieżki w znacznej mierze są tutaj traktami wydeptanymi przez spacerowiczów
a nie betonowo-asfaltowymi ciągami, wymyślonymi na mapie a często omijanymi przez spacerowiczów.
DLATEGO TEŻ UWAŻAMY, ŻE:
- koncepcja zagospodarowania parku powinna w jak najmniejszym Stopniu ingerować w jego aktualny kształt;
- tereny takie jak boiska, stoły pingpongowe, place zabaw, siłownie są na tym terenie zupełnie zbędne – wszystkie tego typu elementy
istnieją już na terenie osiedli w bezpośrednim sąsiedztwie Parku i powielanie ich nie jest konieczne a może bezpowrotnie zniszczyć unikalność Parku
Dolinka Służewiecka;
- proponowane projekty zakładają wycinkę zdrowych drzew, co wpłynie niekorzystnie na lokalny ekosystem (ptaki/owady) i zabierze tak
przyjemny latem cień;
54. - projekt zakłada stworzenie dodatkowych oczek wodnych – takie działanie ograniczy teren dostępny i chętnie wykorzystywany dziś na
zabawy/gry na świeżym powietrzu, pikniki dając w zamian doskonałe siedlisko dla komarów, których i tak już jest zbyt wiele. Tłumaczenia o
funkcji retencyjnej są również kompletnie chybione z uwagi na to, iż po drugiej stronie ul. Puławskiej właśnie zakończono rewitalizację
zbiornika retencyjnego znacznie większego od planowanych oczek wodnych;
- utworzenie ścieżek na terenie parku powinno polegać jedynie na wzmocnieniu obecnych wydeptanych traktów zostawiając te drogi jako
piaskowe, bez wprowadzania asfaltu i/lub betonowej kostki, która zrujnuje naturalny charakter parku.
- przeprowadzone prace powinny dodatkowo objąć pielęgnację rosnących w parku drzew oraz wykonanie nowych nasadzeń;
- pomysł trasy rowerowej/rolkarskiej tuż przy potoku jest pomysłem wybitnie chybionym, ścieżka przy potoku jest bardzo lubiana i
chętnie uczęszczana przez spacerowiczów z dziećmi i z psami oraz biegaczy właśnie z uwagi na jej trawiasty charakter (wysoce wskazany do
biegania) i na brak rowerów (dzięki czemu małe dzieci mogą chodzić swobodnie bez obawy kolizji z nazbyt rozpędzonymi rowerzystami) –
wybetonowanie
tej ścieżki sprawi, że unikalne w tej części Warszawy miejsce spacerów i joggingu zostanie zniszczone i oddane do dyspozycji rowerzystom, którzy i
tak mają w okolicy bardzo obszerną sieć ścieżek rowerowych. Bardzo prosimy o uwzględnienie naszych uwag w nowym projekcie zagospodarowania
Parku Dolinki Służewieckiej.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Planujemy utwardzenie
ścieżek, jednak bez
wprowadzania asfaltu
lub betonowej kostki.
Zrezygnowaliśmy z
trasy rolkowej, boisk,
placów zabaw, siłowni,
wycinki drzew,
dodatkowych oczek
wodnych, trasy
rowerowej wewnątrz
parku.

Z wyrazami szacunku
Jadwiga i Marek C.

Szanowni Państwo,
55.

Przesyłam wypełnione ankiety. Pozdrawiam, Małgorzata K.

Opis w oddzielnym
zestawieniu
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Dzień dobry,
w załączeniu skan (zdjecie) wypełnionego formularza konsultacji. Jestem lokatorem w budynku Puławska …
56.
pozdrawiam
Michał S.

Opis w oddzielnym
zestawieniu

Witam serdecznie !

NIE

Mam nadzieję, że jeszcze zdążyłam z uwagami, bo dziś dopiero 7.X. (8.X wypada w czwartek nie we wtorek jak jest na stronie).

Zrezygnowaliśmy ze
ścieżek rowerowych i
rolkowych w parku,
ponieważ najważniejsze
jest zachowanie
walorów
przyrodniczych parku.

Wszystkie trzy projekty są bardzo ciekawe, ciężko któryś wybrać. Fajne pomysły ze skateparkiem, miejscem do wspinania, szachami, polem do buli,
torem do nartorolek, miejscem do szkolenia psów, agillity - to są takie rzeczy, których nie ma w okolicy.
Park Dolina Służewiecka jest może nieco zaniedbanym parkiem ale dzięki temu stanowi siedlisko wielu gatunków zwierząt, szczególnie ptaków. Mam
ogromną nadzieję, że prace w parku będą prowadzone w miarę możliwości z poszanowaniem zwierząt, które tam żyją. Np. wszelkie wycinki drzew itp.
robi się zwykle w zimie żeby nie kolidowały z lęgami. Może można zostawić część trzcinowisk, zarośli - tam się kryje bardzo dużo ciekawych ptaków.
Poza polami pod SGGW w okolicy nie ma takich dzikich parków, z taką ilością drzew, zarośli i trzcinowisk - wydaje mi się to bardzo cenne, szczególnie w
mieście.
Mam następujące uwagi, może się do czegoś przydadzą:
1. Nie łączyłabym szlaków rowerowych z pieszymi (chyba, że jakimś płotkiem). Na wszystkich projektach jest na tyle dużo ścieżek, że można spokojnie
rozdzielić to na ścieżki piesze lub rowerowe. Po prostu bywa, że zarówno piesi jak i rowerzyści nie szanują się na wspólnych drogach, chodzą nie po
swoich pasach. Może to prowadzić do niepotrzebnych kolizji. Szczególnie trudno przewidzieć zachowanie dzieci na takich wspólnych drogach.
57.

2. ścieżki rowerowe i nartorolkowe są fajne jeśli są na tyle szerokie, że można ustalić dwa pasy ruchu, w jedną i drugą stronę. Oczywiście muszą być
asfaltowe czy z czegoś podobnego (po ścieżkach z kostki jeździ się bardzo niewygodnie).
3. Ścieżki nartorolkowe/rolkowe dobrze by było żeby nie łączyły się ze ścieżkami pieszymi czy rowerowymi. Nartorolki mają dość małą sterowność i
właściwie nie można się na nich zatrzymać nagle, tak jak na rowerze. (nie na wszystkich projektach widzę dokładnie jak one przebiegają). Jeśli ścieżka
nartorolkowa będzie przebiegać przez pola przeznaczone dla psów, należałoby to jakoś oddzielić, żeby psy nie mogły wbiegać na taką ścieżkę, żeby
uniknąć kolizji.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Szlaki rowerowe zostały
wyprowadzone poza
park.
Miejsce dla psów
będzie ogrodzone
krzewami i będzie
można bawić się z psem
bez smyczy.

4. Miejsca do zabaw - nie wiem czy one będą ogrodzone ? Ponieważ pola dla psów są po stronie dolinki, która graniczy z bardzo ruchliwą ulicą, można
by postawić jakiś płotek, siatkę uniemożliwiającą wbiegnięcie psów na ulicę (widziałam tu takie przypadki). Oczywiście teoretycznie właściciele maja
obowiązek trzymania psów na smyczy ale raczej tego nie przestrzegają. Z reszta jak ktoś jest właścicielem psa to wie, że miło jest mieć miejsce gdzie
można puścić psa i wybiegać. Nie wszystko da się zrobić na smyczy
5. Odnośnie miejsca dla psów myślę, że dobrze będzie przeznaczyć do tego celu dużo miejsca np. tak jak w projekcie nr 3. albo i więcej. Dużo ludzi z
psami obecnie korzysta z parku. Dobrze będzie jeśli będą mieli swobodną możliwość wybiegania i zabawy z psami. Wtedy można wymagać, żeby na
pozostałych częściach parku trzymali psy na smyczy i szanowali tych ludzi, którzy boją się psów. Proponuje ustawić jak najwięcej koszy na psie odchody
i nie wiem w jaki sposób wymagać sprzątania po pasch (szczególnie po zimie Dolinka jest obrazem nędzy i rozpaczy jeśli o to chodzi).
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6. Przy stawie, który jest na przeciwko numeru 11 i 14 na projekcie nr 1, bardzo często siedzą sobie między trzcinami wędkarze. Może można zostawić
tam dla nich taką małą enklawę.
7. Nie wiem czy to jest w zasięgu tego projektu ale może można by ustawić ekrany dźwiękowe wzdłuż ulicy Dolinka Służewiecka ? chociaż by kosztem
rezygnacji z kąpieliska itd., nie wiem co prawda jaki jest koszt takich ekranów. Hałas z tej ulicy jest naprawdę duży.
8. Kąpielisko jest niezwykle ciekawym pomysłem. Nie wiem jednak czy to nie będzie praca na marne. Trudno mi sobie wyobrazić jak utrzymać czystość
w tak małym zbiorniku wodnym w środku miasta. To znaczy też się na tym zupełnie nie znam. Natomiast jeśli tam będą pływały ptaki, a dlaczego miały
by nie pływać + ludzie kąpiący się = świetne miejsce przenoszenia różnych chorób.
Pozdrawiam serdecznie,
Blanka O.

58.

w załączeniu przesyłam wypełniony wniosek.
pozdrawiam
Monika W.
Szanowni Państwo,
korzystając z konsultacji społecznych w sprawie zmian w Parku Dolina Służewska chcę wyrazić swoje zdanie:
Jestem za:
1. utrzymaniem porządku i wysprzątaniem dolinki
2. postawieniem nowych koszy
3. zbudowanie pomostu przez strumyk na wysokości SDK
4, dosadzeniem drzew i krzewów które będą wytłumiały hałasy od strony ulicy Dolinki Słuzewieckiej, Puławskiej
5. zbudowaniem przejścia pod ulicą Puławską (w miejscu nielegalnego dziś przejścia)
6. wykorzystanie miejsca pod wiaduktem KEN na parking.

59.

jestem przeciwko
1. budowie trasy rolkowej prowadzonej przez całą dolinkę (trasa może być poprowadzona na obrzeżu)
2. budowie nowych pomostów na jeziorach
3. budowie asfaltowych ścieżek
4. budowie siłowni i placów zabaw (placów zabaw jest dużo w okolicy Dolinki, siłowni na powietrzu są też 2 bliskim sąsiedztwie)
5. tworzeniu nowych stawów i tym samym zabieraniu zielonych przestrzeni

Opis w oddzielnym
zestawieniu

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Planujemy dosadzenia
drzew, pomost na
wysokości SDK,
przejścia pod ul.
Puławską.
Zrezygnowaliśmy z
wszystkich wskazanych
5 elementów.

Z poważaniem,
Krystian K.

60.

W związku z ogłoszonymi przez Państwa koncepcjami zagospodarowania Doliny Służewskiej i zaproszeniem do wzięcia udziału w głosowaniu nad trzema
jej wariantami chciałabym oddać swój głos, jak następuje:
WARIANT I:- nie

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
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WARIANT II: nie
WARIANT III: tak, ale bez toru rolkowego/nartorolkowego ze względu na nadmierny hałas, niebezpieczeństwo dla spacerowiczów, jak również bez
terenów dla właścicieli psów gdyż są to niepotrzebne fanaberie i szkoda na to pieniędzy.
We wszystkich wariantach brakuje informacji o zaopatrzeniu parku w jego południowej części w ławki i kosze na śmieci.
Wszelkie interwencje w tej sprawie kierowane pod adresem Urzędu nie przynoszą rezultatów, na ogół odpowiedź jest, że "nie ma na to pieniędzy".
Pytanie więc skąd znajdziecie Państwo pieniądze na realizację projektu zagospodarowania parku, a potem na jego utrzymanie. Dzisiaj nie jesteśmy w
stanie doprosić się o należyte sprzątanie terenu, połamane drzewa, czy gałęzie leżą miesiącami nie usunięte. W lipcu zawiesiliście kilkanaście tzw.
domków dla owadów. W przeciągu kilku tygodni część tych domków znalazła się na ziemi z powodu, że były one przymocowane do drzew cienkim
sznurkiem i nie utrzymały ciężaru. W sierpniu dzwoniłam do Państwa, pod numer podany w informacji zawieszonej pod domkami zgłaszając sprawę ale
do dnia dzisiejszego nie widzę aby ktoś podjął działania w tej sprawie. Czy tak samo będziecie Państwo dbać o inwestycję, która zapewne będzie
kosztować duże pieniądze? Dolina Służewska to unikatowy teren, gdzie mieszka wiele gatunków zwierząt i ludzie korzystający z jej uroków mogą
należycie wypoczywać. Może nie warto tego psuć tak daleko ingerując w to środowisko. Rolkowcy hałasują nadmiernie, rowerzyści rozjeżdżają wszystko
co się da, w dzisiejszych czasach ludzie na ogół uważają, ze im wszystko wolno i mogą się nie liczyć z niczym , czy warto ich zachęcać do niszczenia tak
cudownych terenów zielonych. Może dobrze jest zachować taki skansen jakim jest Dolinka dbając jedynie o jej czystość.
Z poważaniem, Elżbieta K.
Szanowni Państwo,
W załączeniu do tego maila znajduje się skan wypełnionych formularzy Ałly i Anny L. dot. konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania
61.
Doliny Służewieckiej.
Z poważaniem,, Anna L.

62.

Niniejszym zgłaszam sprzeciw dotyczący planów zagospodarowania Doliny Służewieckiej. Prof. Longin Majdecki uznał, że jest to unikalny teren, którego
nie
wolno
zmieniać.
Marianna K.

walorów
przyrodniczych parku.
Dostawimy ławki i
kosze na śmieci.
Zrezygnowaliśmy z
ruchu rowerowego i
rolkowego na terenie
parku.

Opis w oddzielnym
zestawieniu

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.

Szanowni Państwo,
Nazywam się Dorota K. i od 6 lat jestem mieszkańcem budynku zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie parku.
Przestudiowałam zaproponowane przez Państwa 3 koncepcje zagospodarowania terenu w rejonie Dolinki Służewieckiej i niestety chciałabym wyrazic
moj sprzeciw! Zaprezentowane warianty różnią się jedynie rozmieszczeniem elementów w ramach wyznaczonych sektorów o funkcjach sportowych,
63. wypoczynkowych, widokowych, itd. oraz skalą ich rozbudowy.
Nadmienić pragnę, że obecnie dolinka jest miejscem gdzie gram z dziecmi w piłkę nożną, puszczam latawce, organizuje pikniki na kocach. Duza
przestrzen z trawą pozwala na to wszystko. Państwo chcecie jednak to miejsce zabetonowac, wydac pieniadze bez liczenia się z głosami tych, którzy
mieszkają obok.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.

Oto moje uwagi:
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- rozmieszczenie poszczególnych stref jest chaotyczne i powoduje konflikty między nimi (np. teren z przeznaczeniem na „spokojny odpoczynek"
sąsiaduje lub przecina się z elementami generującymi hałas typu tor rolkowy lub boisko) - nie wspominając o tym, że zlokalizowane one mają być 10
metrów od okien budynków mieszkalnych.
- projekty są sprzeczne z potrzebami mieszkańców okolic Parku (np. generujące hałas boisko, stół do ping-ponga, kąpielisko mają znajdować się „pod
oknami" bloków mieszkalnych)
- na terenie Parku zaplanowano budowę obiektów znacznie zmniejszających powierzchnie terenów zielonych (boiska, place zabaw, dodatkowe stawy,
bardzo szerokie trakty komunikacyjne itp.) Jak już wspominałam - teren ten jest ciągle wykorzystywany do zabaw z dziecmi, spacerów i pikników.
- zaplanowane obiekty dublują już istniejące na terenie osiedla kosztem oczywiście terenu zielonego (boiska, place zabaw itp.)
- wdrożenie zaplanowanych zmian bezsprzecznie spowoduje degradację obecnej fauny parku (zwierzęta i owady) co nie pozostanie bez wpływu na
przyszłą jakość flory (roślinności) na tym terenie
- znaczna rozbudowa powierzchni zalanej wodą ma na celu zwiększenie funkcji retencyjnych (zmniejszenie ryzyka powodziowego na trenie gminy
Wilanów) i nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek dobrem Parku
- dodatkowe powierzchnie zalane wodą w przyszłości będą skutkowały wzrostem ilości komarów i meszek, których uciążliwość będzie odczuwalna
również poza terem Parku
- brak zabezpieczenia miejsc postojowych dla osób „przyjezdnych". Juz teraz w okolicy trudno jest z miejscami postojowymi.
Zamiast tak ogromnych nakładów wystarczyłoby zadbac o trawniki (obecnie, koszone są 2 razy w roku), dosadzic drzewa (gdyż od strony Dolinki oraz
ul. Puławskiej jest głośno - w szczególności w okresie zimowym, gdy nie ma lisci. Mozna poprawić jakosc chodników i moze dobudować kilka nowych.
Sugeruje postawić kosze na smieci i ławki gdyz w chwili obecnej ich nie ma.
Jesli muszą zostać wydane pieniadze na boiska to sugeruje, zeby oddalic je od okien mieszkańcow i zlokalizowac po 2 stronie potoku sluzewieckiego.
Czemu tam nie planujecie Państwo zmian? Dorota K.
popieramy wzbogacenie przyrody-retencji stawów, potoku, naturalne umocnienie dróżek-stanowcze NIE dla asfaltowych dróg, budowy boiska. Tor
rolkarski należy zbudować równolegle i blisko ulicy Dolina Służewiecka - nie zakłóci parku hałasem i nie będzie się krzyżować z drogami spacerowiczów.
Nie twórzmy getto dla psów, niech łąki pozostaną otwarte. Ograniczmy pomysły architektów zieleni-wszystkie trzy projekty są świadectwem braku
64. szacunku dla przyrody---te lampy przy stawach-straszne-zostawmy terytorium dla kaczek, mew i wszystkich ptaków, jeży, lisów itp. Za zachowaniem
naturalnego charakteru Dolinki są jej mieszkańcy-to 5 tysięcy głosów. Poza tym szkoda pieniędzy na bzdury typu kąpielisko--jeziorko czerniakowskie
najlepszym tu dowodem...liczymy na rozsadek władz Dzielnicy Mokotów
Włodzimierz S.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
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TAK
Nie uszczęśliwiajcie mieszkańców Dolinki SŁUŻEWIECKIEJ i okolic na siłę. Powinna być w stanie zachowana w stanie półdzikim oczywiście pod kontrolą
65. myślącego konserwatora przyrody.
pozdrawiam - mieszkaniec Dolinki Służewieckiej J.D.

Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.

TAK
Nie zgadzam się z planowaną przebudową parku Dolinka Służewiecka,a mianowicie:
1.na budowę generujących hałas objektów: boiska, stoły do ping-ponga, place zabaw

66.

2.budowę obiektów znacznie zmniejszających powierzchnie terenów zielonych (boiska, place zabaw, dodatkowe stawy, bardzo szerokie trakty
komunikacyjne itp.)
3.znaczną rozbudowę powierzchni zalanej wodą /dodatkowe powierzchnie zalane wodą w przyszłości będą skutkowały wzrostem ilości komarów,
których uciążliwość będzie odczuwalna również poza terem Parku/
Jan K

Witam,
Chciałbym poprosić o uwzględnienie wniosku o poprowadzenie krótkiego odcinka ścieżki rowerowej na terenie tego parku. Odcinek ten w ogromny
sposób ułatwiłby poruszanie się tą trasą rowerzystom, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy miejsce to robi się bardzo niebezpieczne ze
67. względu na lód/wodę. W załączeniu zaznaczyłem obecną trasę rowerową (kolor fioletowy) oraz proponowany przeze mnie nowy łącznik (kolor
czerwony). Największe znaczenie ma tu różnica w wysokości terenu i zaznaczone na żółto miejsce, które dla rowerzystów sprawia obecnie najwięcej
problemów, gdyż robi się tam bardzo ślisko i tworzy się spore zagrożenie upadkiem.

Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Zrezygnowaliśmy z
obiektów generujących
hałas; boisk, szerokich
traktów
komunikacyjnych.
Jedynie obecne stawy
zostaną
zrekultywowane.

TAK
Zaplanowaliśmy trasę
rowerową pod ul.
Puławską

Z poważaniem, Piotr S

Protestujemy,
Przeciwko projektom, które chcą zniszczyć naturalne środowisko Dolinki Służewieckiej .
68.
NIE chcemy betonowych ścieżek dla rowerów, deskorolek i.t.p.
Życzymy sobie żeby została naturalna, piękna dzikość tego zakątka z jeziorkami dzikim ptactwem i roślinnością nie regulowaną przez człowieka.
Dziwaczne pomysły cywilizowania Dolinki pewnie są związane z tym- że ktoś chce na tym zarobić.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
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Litości!!! Nie chcemy zmian, poza może większą liczbą ławek. Nasz park jest na w pół dziki, i w tym jego urok. Żadne ogrodzenia, asfalty, baseny!
Dajcie nam cieszyć się tym zakątkiem, tak licznie i często odwiedzanym przez mieszkańców. Lubimy nasz park jaki jest.
69.
Z poważaniem
Hanna H.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
NIE
Właściwy projekt
będzie realizował
potrzeby mieszkańców
wskazane w
konsultacjach, czego
nie musiałby zapewnić
konkurs
architektoniczny.

Wiadomość tej treści otrzymaliśmy dwukrotnie
Dzień dobry,
70. uważam, że prezentowane koncepcje przedstawiają niski poziom projektowy (i graficzny), zwłaszcza w porównaniu do architektury krajobrazu
realizowanej na podobnych terenach w krajach Europy Zachodniej. I o ile rzeczywiście mogą stanowić podstawę do wstępnych rozmów na temat potrzeb
mieszkańców, to właściwy projekt i projektant powinien być wyłoniony w drodze konkursu architektonicznego. Tylko ta droga gwarantuje pozyskanie
dobrej jakości projektu, tak jak stało się to w przypadku Służewskiego Domu Kultury, który otrzymuje liczne nagrody.
Z poważaniem, Magdalena W.

Proszę o informację co projektodawca zrobi z cuchnącą wodą w kanałku Służewieckim.
71. Od tego trzeba zacząć!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! To powinien być projekt nr 1 , a później możemy realizować inne warianty parku.
Pozdrawiam / Best regards, Zbigniew A.

72.

NIC TAM NIE ROBIC . NIE BETONOWAĆ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pomysł rewitalizacji Dolinki Służewskiej można by przyjąć z zadowoleniem, gdyby naprawdę szło o rewitalizację w prawdziwym tego słowa znaczeniu.
Jeśli efekt tej "rewitalizacji" miałby być podobny do części zachodniej Doliny (na zach. od ul Puławskiej), nie będzie to przywracanie do życia dawnego,
w miarę naturalnego kształtu Doliny, ale urządzenie tej przestrzeni na nowo, wg. wyobrażeń urbanistów-architektów. Dolinka w obecnym kształcie to
nieco zaniedbany, ale nadal w miarę naturalny fragment przyrody będący już unikatem w skali miasta. Owszem, należy go uporządkować, oczyścić, ale
nie należy go "cywilizować" asfaltowymi ciągami pieszymi, rowerowymi, nartorolkowymi i rolkowymi. Cóż to za pomysł! Przecież południową
krawędzią DS biegnie szeroki na 5-7 m asfaltowy ciąg wykorzystywany obecnie z powodzeniem przez pieszych, rowerzystów, rolkowców itp.,
73. który prowadzi od wiaduktu ul. Komisji Edukacji Narodowej w kierunki wschodnim aż do ul Nowoursynowskiej, i dalej do al. Wilanowskiej. Dublowanie
tego ciągu specjalnymi ścieżkami wewnątrz samego parku jest nonsensem! Swego czasu największym błędem było wyprostowanie i ocembrowanie
naturalnie wijącej i oczyszczającej się rzeczki Potok Służewiecki. Już nie uświadczysz tu kaczeńca... Rozumiem, że to już nie wróci, ale nie popełniajmy
dalszych błędów. Im bardziej naturalna przyroda, tym wartościowsza. Zrozumiano to już w Łazienkach, w których likwiduje się nadmiar ingerencji
człowieka. Zrywa się asfalty! Pomysł oczyszczenia stawów, czy przywrócenia do życia założonych przed laty "mnichów" - tak, tak! Niewielkie
uporządkowanie - oczywiście! Żadnych basenów, boisk, "parków dla psów"!!! Przekształcenia antropologiczne - za żadne skarby! mieszkaniec osiedla
SnD, Bogdan H.

TAK
Woda w kanałku,
podobnie jak stawy,
będzie stopniowo
oczyszczana.
TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Zrezygnowaliśmy z
trasy rolkowej.
Komunikacja rowerowa
będzie przebiegała
wzdłuż parku (za
wyjątkiem przejazdu
pod ul. Puławską)
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Witam.
Jestem przeciwko cywilizowaniu Dolinki Służewieckiej , wszystkie warianty są do niczego , wszystko tylko po to żeby ktoś coś nowego wymyślił i wziął
za to pieniądze , nie biorąc pod uwagę ani historii tego parku i zwierząt tam żyjących.Beton , hałas zniszczy dziki charakter tego terenu. Owszem ,
74. przydałaby się rewitalizacja stawów już istniejących , które po ostatnim lecie całkiem wyschły.
Jestem przeciwna obecnym pomysłom zmian, Katarzyna F.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.

Witam,
chciałabym zaprotestować przeciwko trzem projektom dotyczącym zagospodarowaniu Dolinki Służewskiej.
Mając na uwadze, że jest to miejsce pełne rzadkich gatunków zwierząt, które w sytuacji ingerencji człowieka (np: powstania dróg asfaltowych, ścieżek
75.
rowerowych), spowoduje wyginięcie w.w. gatunków.
Dbajmy o zielone płuca Służewia!

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.

Z poważaniem, Anna Ś.
Bardzo podoba mi się pomysł modernizacji Doliny Służewskiej (najlepiej w II wariancie - z kładkami nad stawami), ale:
- przede wszystkim najważniejsze jest zlikwidowanie hałasu od dwupasmowej ulicy. Drzewa nie likwidują hałasu, zwłaszcza zimą, gdy nie ma liści. Proszę
76. o ekrany, takie jak na trasie Toruńskiej (tworzą one tunel) i zasłonięcie tych ekranów drzewami, bo wizualnie będzie brzydko;
- wieczorem w Dolinie konieczne są latarnie.
Z poważaniem, Ewa K.

TAK
Oświetlona zostanie
główna aleja parkowa.

Szanowni
Państwo,
Żaden z przedstawionych trzech wariantów nie przewiduje pozostawienia Parku Dolina Służewiecka w obecnym kształcie. Czy naprawdę musimy
wydawać tysiące złotych na beton i asfalt? O walorach rekreacyjnych tego terenu decyduje właśnie jego przyroda w średnim stopniu przekształcona
przez człowieka. Pamiętam, że jeszcze 20 lat temu teren ten był dziki, porośnięty szuwarami, gdzie schronienie miały różne gatunki fauny i flory.
Pewnego dnia wjechały koparki i zniszczyły ten teren. Teraz za nasze pieniądze to, co pozostało ma być do końca zdegradowane.
77.
Proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1. Dlaczego nie ma wariantu przewidującego pozostawienia Parku Dolina Służewiecka w obecnym kształcie?
2. Kto o tym zadecydował?
Z niecierpliwością czekam na odpowiedź.
z poważaniem,
Wiesław W.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.

NIE
Postawienie ekranów
nie jest możliwe na tym
terenie.

Jestem przeciw ogromnym zmianom w parku:
- brak spójnej wizji charakteru przestrzeni po wdrożeniu planu
78.

- na skutek ograniczeń narzuconych przez regulacje prawne (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w 2007 r.), rozmieszczenie
poszczególnych stref jest chaotyczne i powoduje konflikty między nimi (np. teren z przeznaczeniem na &#x201E;spokojny odpoczynek" sąsiaduje lub
przecina się z elementami generującymi hałas typu tor rolkowy lub boisko)

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
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- projekty są sprzeczne z potrzebami mieszkańców okolic Parku (np. generujące hałas boisko, stół do ping-ponga, kąpielisko mają znajdować się
&#x201E;pod oknami" bloków mieszkalnych)
- na terenie Parku zaplanowano budowę obiektów znacznie zmniejszających powierzchnie terenów zielonych (boiska, place zabaw, dodatkowe stawy,
bardzo szerokie trakty komunikacyjne itp.)
- zaplanowane obiekty dublują już istniejące na terenie osiedla kosztem oczywiście terenu zielonego (boiska, place zabaw itp.)
- wdrożenie zaplanowanych zmian bezsprzecznie spowoduje degradację obecnej fauny parku (zwierzęta i owady) co nie pozostanie bez wpływu na
przyszłą jakość flory (roślinności) na tym terenie
- znaczna rozbudowa powierzchni zalanej wodą ma na celu zwiększenie funkcji retencyjnych (zmniejszenie ryzyka powodziowego na trenie gminy
Wilanów) i nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek dobrem Parku
- dodatkowe powierzchnie zalane wodą w przyszłości będą skutkowały wzrostem ilości komarów, których uciążliwość będzie odczuwalna również poza
terem Parku
- brak zabezpieczenia miejsc postojowych dla osób &#x201E;przyjezdnych"
Podsumowując, skutkiem wdrożenia którejkolwiek wersji projektu będzie:
- degradacja walorów przyrodniczych i wypoczynkowych Parku
- zamiana terenu w utwardzone powierzchnie z kolejnymi &#x201E;pustymi" lub &#x201E;wykorzystywanymi do innych celów" boiskami i placami do
różnego rodzaju gier
- zalanie dużej części Parku wodą
- mieszkańcom bloków sąsiadujących przybędą pod oknami miejsca generujące uciążliwy hałas
Pozdrawiam,
Iwona B.
Witam,
Chciałam zabrać głos w sprawie zagospodarowania Doliny Służewieckiej jako mieszkanka bloku obok i aktywna użytkowniczka tego terenu.
Pragne aby Dolina była w końcu oddana ludziom, którzy szukają aktywności na łonie przyrody a nie na asfaltowych alejkach i bruku. Dlatego teren
powinien zostać wolny od utwardzonych betonowych lub kostkowych alejek oraz dziki, jestem przeciwnikiem koszenia trawy do gruntu, bo to sprawia
że latem Dolinka wygląda jak wypalona słońcem Sahara. Warszawa powinna chwalić się Dolinką jako miejscem gdzie biegacze amatorzy mogą
pokonywać kilometry na bezpiecznym dla kolan terenie (bo nieutwardzonym). Tu powinien być teren gdzie można swobodnie jechać na rowerze i
pograć z dziećmi w ringo. Niestety wszystko psują psiarze: psy są puszczane wolno, bez smyczy i bez kagańców, nawet groźne rasy dużych psów, straż
miejska nie interweniuje, choć przepisy zabraniają takiego wyprowadzania. Nie można więc ani swobodnie biegać bo człowiek naraża sie na atak
79.
rozpędzonego psa, nie można swobodnie bawić się z dzieckiem w sytuacji kiedy biegają psy niepilnowane przez właściecieli.
Drugą kwestią jest fakt że psiarze nie sprzątaja po zwierzętach - co również powinno spotkać się z surową karą, rownież finansową bo szkodzi to ogółowi
społeczeństwa.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.

Podsumowując: Dolina dla ludzi aktywnych - to bardzo ważne w tyjącym i coraz mocniej chorującym społeczeństwie. Dolina nie dla psów.
Pozdrawiam
Małgorzata
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Pozostawmy trochę natury nieuporządkowanej, stawy powinny być oczyszczone ale pozostała część powinna zachować obecny charakter.

80.

Wystarcza miejsca dla wszystkich, spacerujący, rowerzyści i psy ze swoimi właścicielami. Wiele lat chodziłam ze swoim psem na długie spacery właśnie
w to miejsce.
Ogromnym plusem jest właśnie olbrzymi teren nie pokryty asfaltem, a trawą. Byłoby z wielką szkodą dla tego terenu zalanie ścieżek asfaltem.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.

Mam nadzieję że rozsądek zwycięży.
Nie dla wariantu I,
nie dla wariantu II i
81. nie dla wariantu III
zagospodarowania Parku Dolina Służewska
Anna D.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.

Szanowni Państwo,
Z zainteresowaniem zapoznaliśmy się z wariantami zagospodarowania Dolinki Służewskiej.
Cieszymy się, że miasto ma plany dotyczące tego terenu. Naszym zdaniem jednak wszystkie 3 warianty w zbyt duzym stopniu ingerują w obecny kształt
i przyrodę tego unikalnego w skali dzielnicy obszaru. Szczególnie dotyczy to budowy toru rolkowego, boisk, wykopania nowych zbiorników wodnych.
Jakiekolwiek działania nie powinny zakładać wycinki starych drzew.
Jako działania priorytetowe sugerujemy:
- odizolowanie terenu Dolinki od hałasu ulicznego np. poprzez nasadzenia krzewów wzdłuż ulic Dolina Służewiecka oraz Puławskiej (przy czym wydaje
się że w niektórych miejscach to nie wystarczy - potrzebne byłyby ekrany)
82.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.

- budowa chodnika i ścieżki rowerowej w istniejącym tunelu pod ul. Puławską
- wydzielenie obszarów do spacerów z psami - może rozwiąże to problem psich odchodów
- rekultywację istniejących stawów
- stworzenie ciągu pieszego (nieutwardzonego) wzdłuż Potoku wraz z instalacją pojemników na śmieci i oświetlenia
Poza tym, jakiekolwiek większe inwestycje w Park maja sens pod warunkiem oczyszczenia Potoku Służewieckiego, który od czasu do czasu cuchnie
ściekami. Czy są planowane jakieś działania w tym zakresie?

Planujemy nasadzenia
drzew i krzewów,
budowę ścieżki pod ul.
Puławską, rekultywację
stawów, stworzenie
ciągów pieszych
nieutwardzonych

Z poważaniem
Bożena i Wojciech R.
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Dzień dobry,
Bardzo proszę uwzględnić mój głos dotyczący Dolinki:
1. Dolinka bez psów - nie dość że brudza bo leniwi właściciele nie sprzątają po nich, to jeszcze biegają bez smyczy i kagańców atakując dzieci i dorosłych
(np. rowerzystów i biegaczy). Straż miejska powinna dawać mandaty bo to jest przecież prawnie zabronione.
83.

2. Dolinka bez betonu i kostki - ścieżki powinny pozostać naturalne.
Pozdrawiam,
Ewelina W.

Jestem za pozostawieniem terenu jako parku wypoczynkowego
wariant IV czyli bez żadnych torów deskorolkowych, kąpielisk, tras rowerowych, placó zabaw dla dzieci, boisk sportowych park rozrywki można
84. usytuować w innym miejscu.
Tutaj niech zostanie PARK WYPOCZYNKOWY jedyne co wg mnie jest konieczne to uporządkowanie systemu wodnego
Grazyna H.

85.

Świat byłby piękny, gdyby nie poprawiacze! Jak najmniej należy ingerować w kształt tej Doliny. Tras rowerowych, na których można jeździć i na wrotkach
jest w okolicy wystarczająco dużo. Również placów zabaw jest dużo, a już pomysł boiska do piłki nożnej to kuriozum.
Jacek C.

Dzień dobry
Zainspirowany warsztatami konsultacyjnymi chciałbym uzupełnić swój głos:
Jestem PRZECIW
- realizacji jednej z trzech wersji projektu przedstawionych do konsultacji
- kopaniu nowych stawów
- rewitalizacji tych stawów w których trzeba będzie wycinać drzewa
86.
- asfaltowej szerokiej trasie przez środek parku
- budowie kąpieliska
- budowie boiska
- kamiennym placom na wejściach do parku
- kamiennej rzece
- budowie toru rolkowego po północnej stronie potoku

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Wszystkie drogi będą
bez betonu i kostki.
Właściciele psów
uzyskają wydzielone
miejsce do zabaw bez
smyczy, w parku zaś
pojawi się więcej koszy,
aby zadbać o czystość.
TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Zrezygnowaliśmy
ze
wszystkich niechcianych
elementów.
W nowej koncepcji
przewidujemy
dodatkowe
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- budowie placów zabaw i/lub rekreacji blisko bloków mieszkalnych
- budowie skateparku pod wiaduktem al KEN
Jestem ZA:
+ stworzeniem nowego wariantu projektu zagospodarowania, który będzie zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego ale nie będzie zawierał
elementów które nie podobają się wielu mieszkańcom
taki projekt "minimalny" będzie również tańszy i łatwiejszy do zrealizowania
proponuję uwzględnić w projekcie:
+ dodatkowe zadrzewienia od strony ulic
+ dostawienie nowych zamykanych koszy na śmieci
+ utwardzenie (ale nie asfaltowanie) wybranych ścieżek wydeptanych przez spacerowiczów
+ dodatkowe mostki przez potok, zwłaszcza mostek na wysokości Służewskiego Domu Kultury
+ kilka mało inwazyjnych (generujących mało hałasu) elementów rekreacyjnych - polany do ćwiczeń, place do gry w bule

pozdrawiam
Maciek T.

Witam,
Chciałam oddać swój głos przeciwko zabetonowania w sprawie Dolinki Służewieckiej. Zgadzam się w pełni z tym że kąpieliska, dodatkowe place zabaw,
87. tory deskorolkowe i deptaki nie są potrzebne w tym miejscu. Co więcej zepsuje to jego cały urok oraz unikalność.
Uważam że jedynymi zmianami powinny być co najwyżej odnowione mostki, dodatkowe ławki i kosze na śmieci.
Pozdrawiam, Zofia W.

88.

Szanowni Państwo, Załączam odpowiedzi na pytania zadane w ankiecie. Z poważaniem, Andrzej P.

Wiadomość tej treści otrzymaliśmy dwukrotnie:
89.

Na dolince sluzewieckiej jestem za deskorolkowa atrakcja ale tylko jedna i delikatna a nie wielkim centrum rekreacji boiskami itd, z racji ze nie wiele jest
miejsc dzikich i przyjemnych w takim wielkim miescie. Nie niszczcie natury. Jest sporo innej miejsc wymagających odnowienia i remontu oraz reklamy.
Julia P.

zadrzewienia od strony
ulic,
dostawienie
nowych
zamykanych
koszy
na
śmieci,
utwardzenie (ale nie
asfaltowanie)
wybranych
ścieżek
wydeptanych
przez
spacerowiczów,
dodatkowe
mostki
przez potok, zwłaszcza
mostek na wysokości
Służewskiego
Domu
Kultury, kilka mało
inwazyjnych elementów
rekreacyjnych, a także
polany do ćwiczeń i
place do gry w bule
TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Pojawią się dodatkowe
ławki i kosze na śmieci.
Opis w oddzielnym
zestawieniu
TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Aby nie niszczyć natury
i nie wprowadzić
hałasu,
zrezygnowaliśmy nawet
z jednej delikatnej
atrakcji deskorolkowej
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WITAM.Dolina Służewiecka w obecnym stanie to oaza zieleni i wypoczynku dla okolicznych mieszkańców .Ludzie całymi rodzinami przychodzą tu na
spacery ,posiedzieć na trawie odpocząć .Kategorycznie sprzeciwiam sie stawianiem nad dolinka jakichkolwiek obiektów ,skateparku,toru
90.
rolkowego,ścieżek rowerowych,basenów ,boisk itp.Dolinka powinna zostać taka jaka jest.Jedyne co mozecie zrobić to dosadzić drzew od strony
ul.Puławskiej ,dostawić więcej ławeczek ,koszy na śmiecie a w wykendy wysłać wiecej patroli straży miejskiej lub policji aby osoby wychodzące tam na
spocer z psami trzymali je na smyczy i sprzątali. Pozdrawiam Janusz i Wiesława I.

91.

Witam, namawiam do pozostawienia pół-dzikiej doliny na styku Mokotowa i Ursynowa, której głównymi atrakcjami nie są place zabaw i boiska, lecz
resztki starych zabudowań, zdziczałe sady, wiekowe kasztany i mirabelki pamiętające czasy, gdy były tu dzikie ogrody działkowe. W ferworze
cywilizowania zapomniano jednak o najważniejszym - o przejściu dla pieszych i rowerów pod Puławską w prześwicie Smródki.
Pozdrawiam. Marcin.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Zrezygnowaliśmy z
niechcianych przez
Państwa elementów.
Planujemy nasadzenia
drzew, dostawienie
ławeczek oraz koszy na
śmieci.
TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Zaplanowaliśmy także
ścieżkę rowerową pod
ul. Puławską

Witam,
Jestem mieszkanką Mokotowa i chciałabym dołączyć do dyskusji nt. rewitalizacji Parku w Dolinie Służewieckiej.
Jest to miejsce, z którego korzystam codziennie (spacery z dzieckiem i psem), zielone, przyjazne nam mieszkańcom. W Warszawie jest to bodajże jedyna
taka zielona enklawa. Dlatego też uważam, że wycinka drzew i zalanie tych miejsc wodą oraz wybudowanie kamiennej rzeki (czyli zabetonowanie jakiejś
części zielonego terenu) jest pozbawione sensu. Stojąca woda w stawach czy innych zbiornikach wodnych stanowi tylko znakomite środowisko do
wylęgu komarów i innego robactwa. Woda, która jest w tej chwili dostarcza nam już wystarczająco dużo insektów. Nowe nie są nam potrzebne!!! Wielu
92. mieszkańcom Park w Dolince podoba się dokładnie w takim stanie w jakim jest on w tej chwili i wcale nie chcemy go zmieniać. Zmiany w postaci
kolejnych zbiorników wodnych i wycinka zdrowych drzew wcale nie poprawią wyglądu tego miejsca. Śmiem twierdzić, że tylko pogorszą sytuację.
Drzewa powodują, że mamy świeższe powietrze (proszę nie zapominać, że ten park znajduje się w obrębie kilku bardzo ruchliwych i szerokich arterii!)
oraz dodatkowo chronią nas przed hałasem z tychże arterii!! Dlatego uważam, że rewitalizacja tego miejsca powinna polegać na jak najmniejszej
ingerencji człowieka i zakończyć się na ustawieniu dodatkowych koszy na śmieci i ewentualnym utwardzeniu ścieżek w miejscach wydeptanych przez
mieszkańców. Uważam, że zachowanie tego terenu w jak najbardziej naturalnym stanie jest najlepszym z możliwych rozwiązań. NIE POPRAWIAJMY
NATURY!!!! Jak to mówią NIE BYŁO NAS BYŁ LAS, NIE BĘDZIE NAS BĘDZIE LAS!

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.

Joanna S.
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Szanowni Państwo,
Zgłaszam następujące uwagi do zaprezentowanych koncepcji:
1.Na terenie parku jest dużo zbiorników wodnych i projektowanie 3 dodatkowych zbiorników wydaje niepotrzebne, szczególnie nowoprojektowany
zbiornik w pobliżu wejścia zachodniego, siedlisko komarów dla pobliskich budynków. Jaką wodą byłyby zasilane te zbiorniki? Teraz w czasie suszy
niektóre z istniejących są wyschnięte, a Potok Służewiecki niesie brudną, często śmierdzącą wodę.
2.Place do gry w bule – w Polsce chyba nie ma takiej tradycji i wiedzy o zasadach gry, buli też pewnie nie ma.
3. Stoły do tenisa stołowego to potencjalne miejsca do hałaśliwych wieczornych spotkań, niestety niepolegających na grze , strefa do tenisa do
93. ewentualnego zagospodarowania w dalszej przyszłości to lepszy pomysł niż ustawianie kilku stołów, bezpośredniej bliskości budynków mieszkalnych.
4. Dodatkowe boiska – istniejące boisko na terenie nr 2 jest w weekendy puste, w tygodniu pewnie też. Potrzeba budowy nowych boisk może być
chyba na razie odsunięta w czasie.
5. Znana jest mi zasada oceny lokalizacji projektowanych obiektów wszędzie ale “not in my backyard” , jednakże na terenie objętym koncepcją jest dość
miejsca aby wszystkie obiekty, stanowiące potencjalne źródło hałasu oddalić od budynków mieszkalnych, chodzi wszakże o rekreacje i każdy może
przejść 200 m zanim rozpocznie ćwiczenia, gry i zabawy na wolnym powietrzu.
Z poważaniem
Małgorzata S.

TAK
Zrezygnowaliśmy z
tworzenia nowych
zbiorników. Obecne
zostaną odnowione
metodami przyjaznymi
dla środowiska. Nie
planujemy boisk ani
innych generujących
hałas instalacji.

Dzień dobry,
chciałabym zgłosić kilka uwag na temat zagospodarowania Parku Dolina Służewska.
Uważam że, Dolina jest fenomenem w skali Polski, ponieważ jest to jedno z niewielu miejsc, gdzie na terenie tak mocno zurbanizowanym, jakim jest
aglomeracja Warszawy, występuje enklawa przyrody wraz ze swoim mikroklimatem. W jakiś sposób udało się tej enklawie przetrwać, ale widzę, że jest
podejmowana próba niepotrzebnego "ulepszenia" stanu rzeczy, którego konsekwencje nie są do końca znane. Wydaje mi się, że wszystkie warianty
zagospodarowania zbyt mocno ingerują w tę enklawę i nie rozumiem, czemu trzeba coś zmieniać i nie można zostawić czegoś tak jak jest skoro jest to
dobre i unikalne.
Placów zabaw na terenie wokół Doliny jest ok. 10, jak nie więcej, po co kolejne?Aby odstraszały zwierzynę?
94.
To samo dotyczy kolejnego boiska, te które są i tak świecą codziennie pustkami, po co kolejne?
Odnośnie do placu zabaw dla psów, wydaje mi się, iż najpierw wypadałoby się uporać z problemem sprzątania po tych zwierzakach a nie tworzyć kolejne
"zaminowane" miejsce.
Liczba ścieżek włączając tor rolkowy i ścieżki zdrowia przypominają istny labirynt, czy w takim układzie zostanie coś w tym miejscu nietknięte ręką
człowieka?
Mam wrażenie, iż na siłę wymyślane są projekty, aby zająć kolejne powierzchnie tego wyjątkowego miejsca.
Chciałabym zgłosić również problem zapachu nad Dolinką. Nawet najlepsze atrakcje nie przyciągną turystów do takiego fetoru jaki potrafi tam być.
Pozdrawiam

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Zrezygnowaliśmy z
boisk, place zabaw
będą miały charakter
naturalny. Pojawią się
dodatkowe kosze, aby
ułatwić sprzątanie
właścicielom psów.
Układ ścieżek w parku
będzie odpowiadał
obecnym przedeptom.

Witam,
Bardzo często odwiedzam Dolinę Służewską, jestem więc osobą, która rzeczywiście korzysta z jej uroków.
Jestem zdecydowanie przeciwna tak drastycznej zabudowie tego pięknego miejsca. W okolicy (na osiedlu SnD) są już liczne place zabaw dla dzieci,
95.
boiska, siłownia na wolnym powietrzu.
Są też w całej Warszawie, a także w dzielnicy Mokotów parki zagospodarowane, zabudowane, zabetonowane, z wytyczonymi strefami, alejami,
urządzeniami. Każdy, kto lubi wypoczywać w takiej atmosferze znajdzie dla siebie odpowiednie miejsce.
Park Dolina Służewska jest wyjątkiem, tu można cieszyć się ciszą, spokojem, naturą, spacerować po naturalnych ścieżkach, a nie obijać stopy po betonie,
posiedzieć w spokoju na trawie.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
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Z Doliny korzystają teraz spacerowicze, rowerzyści, właściciele psów, biegacze, piknikowicze, nikt nikomu nie przeszkadza i nie wchodzi w drogę.
Zwolennicy cywilizacji i zabudowy każdego skrawka natury mają już na Mokotowie swoje miejsca, choćby Pola Mokotowskie czy Królikarnię, dlaczeg
miłośnikom naturalnych klimatow odbiera się praktycznie ostatnią naturalną przestrzeń?
Park wymaga oczywiście nakładów, należałoby go posprzątać, wymienić, ewentualnie dodać nowe ławki, postawić więcej koszy na śmieci,
wyremontować kładki oraz betonowe częći nabrzeża Potoku, jednak przy jak najmniejszej ingerencji w jego obecny kształt.
Wiem, że nie jestem odosobniona w swojej opinii, proszę o wzięcie pod uwagę argumentów przeciwników niszczenia prawdziwego naturalnego terenu
spacerowo-rekreacyjnego.
Z poważaniem, Edyta S.
Witam
Moje zdanie jest proste - cały urok parku polega na jego naturalności, wyłozenie go chodnikami i zrobienie całej infrastruktury oczywiście jest atrakcyjne
komercyjnie, ale zabija jego urok i naturalność.
96. Dlatego jestem za pozostawieniem go w obecnej formie i ewentualnie realizacją częśći projektów rekreacyjnych np w części obok starego gospodarstwa
gdzie już sa boiska.
pozdrawiam
Przemek Ł.
Uwagi na temat planu zagospodarowania Doliny Służewskiej:
1.
2.

3.
97.

4.
5.
6.

Tranzytowa ścieżka rowerowa po północnej stronie Potoku bezzasadna – taka ścieżka istnieje (biegnąc równolegle do Doliny) wzdłuż ul.
Dolina Służewiecka
Tory dla wrotkarzy i deskorolkowców - duży sprzeciw – całkowicie zniszczy dotychczasowy charakter Doliny jako spokojnego miejsca
relaksu dla spacerowiczów. Skatepark zlokalizowany pod wiaduktem ul. KEN jest wystarczającym ukłonem w stronę tej grupy. Są w
Warszawie większe przestrzenie, które można przeznaczyć na takie zmasowane uprawianie tego rodzaju sportu.
Kąpielisko wraz z konieczną infrastrukturą to bardzo droga inwestycja, która będzie generować wysokie koszty bieżącego utrzymania .
Budzi to niedowierzanie, że nas na to stać, skoro tylu poważnych potrzeb nie można sfinansować z braku środków. Kto będzie ponosił
te koszty ???? Kto będzie gospodarzem, kto zapewni ratowników? Takie miejsce bez stałego nadzoru szybko zamieni się w slums.
Rewitalizacja oczek wodnych, będących zbiornikami retencyjnymi jest słuszna, lecz wydaję się, że należy przyjąć metodę powolnego,
systematycznego wypłukiwania osadów, w przeciwnym razie w sposób bezpowrotny zniszczymy ekosystem Dolinki.
Należy zachować jak najwięcej istniejącej zieleni i uwzględnić posadzenie pasa zieleni wzdłuż ulicy Dolina Służewiecka celem ograniczenia
hałasu - jest ogromny i dokucza okolicznym mieszkańcom przez całą dobę.
Teren dla psów, ścieżki rekreacyjno – sportowe i oddzielone od nich ścieżki spacerowe wydają się być godne zrealizowania byleby całość
projektu nie zdominowała tej oazy zieleni z obecnością tam jeży, kaczek, żab it.p.

Z poważaniem, Urszula B.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Zrezygnowaliśmy z
trasy rowerowej w
środku parku; toru dla
rolkarzy; kąpieliska.
Rewitalizacja stawów
zaplanowana jest
metodami przyjaznymi
środowisku i rozłożona
na około 15 lat.
Planujemy wydzielić
krzewami kawałek
parku, aby psy mogły
bawić się bez smyczy.
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Uwagi na temat planu zagospodarowania Doliny Służewskiej
1.
2.
3.
98.

4.
5.
6.

Budowa tranzytowej ścieżki rowerowej po północnej stronie Potoku jest bezzasadna – taka ścieżka już istnieje biegnąc równolegle do
Doliny, wzdłuż ul. Dolina Służewiecka
Budowa torów dla wrotkarzy i deskorolkowców budzi duży sprzeciw – całkowicie zniszczy dotychczasowy charakter Doliny jako spokojnego
miejsca relaksu dla spacerowiczów. Skatepark zlokalizowany pod wiaduktem ul. KEN jest wystarczającym ukłonem w stronę tej grupy.
Budowa kąpieliska wraz z konieczną infrastrukturą to bardzo droga inwestycja, która będzie generować wysokie koszty bieżącego
utrzymania . Kto je będzie ponosił ???? Kto będzie gospodarzem, kto zapewni ratowników? Takie miejsce bez stałego nadzoru szybko
zamieni się w slums.
Rewitalizacja oczek wodnych, będących zbiornikami retencyjnymi jest słuszna, lecz wydaję się, że należy przyjąć metodę powolnego,
systematycznego wypłukiwania osadów, w przeciwnym razie w sposób bezpowrotny zniszczymy ekosystem Dolinki.
Należy zachować jak najwięcej istniejącej zieleni i uwzględnić posadzenie pasa zieleni wzdłuż ulicy Dolina Służewiecka celem ograniczenia
hałasu, który jest ogromny i dokucza okolicznym mieszkańcom przez całą dobę.
Teren dla psów, ścieżki rekreacyjno – sportowe i oddzielone od nich ścieżki spacerowe wydają się być godne zrealizowania byleby całość
projektu nie zdominowała tej oazy zieleni z obecnością tam jeży, kaczek, żab it.p.

Z poważaniem, Jerzy K.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Zrezygnowaliśmy z
trasy rowerowej w
środku parku; toru dla
rolkarzy; kąpieliska.
Rewitalizacja stawów
zaplanowana jest
metodami przyjaznymi
środowisku i rozłożona
na około 15 lat.
Planujemy wydzielić
krzewami kawałek
parku, aby psy mogły
bawić się bez smyczy.

Szanowni Państwo,
mieszkam na Mokotowie i usłyszałem o planowanej rewitalizacji Parku w Dolinie Służewieckiej.
Często chodzę tam na spacery z dziećmi i uprawiam sport. To wspaniała, naturalna, zielona enklawa. Wycinka drzew i zalanie tych miejsc wodą i
betonem będzie wielkim błędem.
Stojąca woda w stawach czy innych zbiornikach wodnych stanowi tylko środowisko dla komarów. Woda, która jest tam już w tej chwili dostarcza
nam wystarczająco dużo insektów. Nowe nie są nam potrzebne!
99.

Mi, mojej rodzinie i sąsiadom dolinka podoba się dokładnie w takim stanie, w jakim jest obecnie. Zmiany w postaci kolejnych zbiorników wodnych i
wycinka zdrowych drzew nie poprawią wyglądu tego miejsca. Przecież drzewa powodują, że mamy świeższe powietrze (park znajduje się w obrębie
kilku bardzo ruchliwych ulic) oraz dodatkowo chronią nas przed hałasem z tych arterii!

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.

Uważam, że przebudowa tego miejsca powinna polegać na jak najmniejszej ingerencji człowieka i zakończyć się na ustawieniu dodatkowych koszy na
śmieci i ewentualnym utwardzeniu ścieżek w miejscach wydeptanych przez mieszkańców. Uważam, że zachowanie tego terenu w jak najbardziej
naturalnym stanie jest najlepszym z możliwych rozwiązań. Bardzo proszę o uwzględnienie mojego głosu.
Dziękuję!
Michał Ś.
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Witam
Jestem mieszkanka osiedla Domków Jednorodzinnych i chciałabym zagłosować na wariant 2 zagospodarowania Doliny Sluzewskiej.
100. Z poważaniem
Agnieszka F.

Przekazujemy uwagi dotyczące koncepcji zagospodarowania Parku Dolina Służewska
Jadwiga K. i Olga B.
Warszawa, dn.1 października 2015 r.
Uwagi
wynikające z konsultacji społecznych dotyczące trzech koncepcji zagospodarowania
Parku Dolina Służewska
Kategorycznie odrzucamy rozwiązania proponowane w wariantach I, II, III.
Zdecydowanie uważamy, że w finalnym projekcie nie powinno być toru rolkowego, terenu do ćwiczeń, szkoleń i zabaw dla psów. Przeciwstawiamy się
101.
także tworzeniu nowych boisk do piłki nożnej i basenów. Natomiast wszelkie ścieżki, place i drogi spacerowe należy zachować w dotychczasowym
układzie, przy czym ich nawierzchnie winny być żwirowe, a stawy rekultywowane.
Istniejący obecnie teren stworzony jest przez naturę i taki powinien pozostać. Pragniemy, aby na Dolince były pachnące altany, ścieżki spacerowe,
klomby kwiatowe podkreślające odległą zieloną perspektywę. Chcemy, by życie istniejących tu ptaków i zwierząt nie było zakłócane. Innymi słowy zależy
nam aby Park Dolina Służewska spełniała wszystkie wymagania ekologiczne.
Prosimy jednak o stałą dbałość o teren, przede wszystkim o jego czystość i porządek, ponieważ dotychczasowe starania Urzędu są niewystarczające.
Z poważaniem
Jadwiga K. , Olga B.

Witam
W związku z pojawieniem się środków na zagospodarowanie Parku Dolinka Służewska ponaglam prośbę o ustawienie tablic informacyjnych. Poniżej email z marca 2014 i Państwa odpowiedź w załączniku. Dotychczas nie mieli Państwo funduszy na tablice.
Poza tym ustawienie i zakotwiczenie ławek tak, by stały pojedynczo po obu stronach Potoku (nie stanowiły enklaw zestawionych ławek do libacji
alkoholowych w krzakach) . Oczyszczenie koryta Potoku ze śmieci, ale przede wszystkim oczek wodnych i stawów.
102.
Stanowczo protestuję przeciwko wykluczeniu społeczności "psiarzy" z możliwości korzystania z całego obszaru Parku Służewskiego.
Przyjeżdżają tu ludzie z psami z całego Mokotowa, Ursynowa, Wilanowa bo jest to jedno z niewielu tego typu miejsc z naturalną przyrodą i należy je
chronić za wszelką cenę. Zdecydowanie należałoby ograniczyć całkowicie nie uregulowany ruch rowerowy. Rowerzyści jeżdżą z dużą prędkością po
ścieżkach całkowicie nie zważając na pieszych. Mimo, że mają ścieżkę rowerową przy Alei Sikorskiego.
Pozdrawiam, Bogdan Ł.

TAK (częściowo)
Rezultatem konsultacji
jest powstanie nowej
koncepcji, której
podstawą jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku, a
więc częściowo zgodnej
z wariantem 2.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Zaplanowaliśmy ścieżki
spacerowe w obecnym
układzie, o nawierzchni
żwirowej lub ziemnej.
Zrezygnowaliśmy z toru
rolkowego, boisk,
basenu. W parku pojawi
się wydzielona
krzewami przestrzeń,
gdzie psy będą mogły
bawić się bez smyczy.
TAK.
Zaplanowaliśmy tablice
informacyjne, nowe
ławki. Ruch rowerowy
zostanie poprowadzony
wzdłuż parku.
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
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TAK

103.

Jestem za:
1, utrzymaniem porządku i wysprzątaniem dolinki
2. postawieniem nowych koszy
3. zbudowanie pomostu przez strumyk na wysokości SDK
4, dosadzeniem drzew które będą wytłumiały hałasy od strony ulicy Dolinki Słuzewieckiej
5. zbudowaniem przejścia pod ulicą Puławską (w miejscu dziś nielegalnego przejścia)
jestem przeciwko
1. budowie trasy rolkowej prowadzonej przez całą dolinkę
2. budowie nowym pomostom na jeziorach
3. budowie asfaltowych ściezek
4. budowie siłowni i placów zabaw (placów zabaw jest dużo w okolicy Dolinki, siłowni na powietrzu są też 2 bliskim sąsiedztwie)

Propozycja I: Proponuję oczyścić Staw Służewiecki a następnie w linii ul. Puławskiej zbudować stopień wodny (zaporę wodną i umieścić tam turbinę
wodną z generatorem prądowym, który może dać energię elektryczną rzędu 3 kw. Energię tę można wykorzystać do oświetlenia terenu parku lub na
potrzeby istniejącego domu kultury. W ten sposób uzyskujemy dodatkową energię odnawialną i zwiększamy retencję Stawu Służewieckiego.
104.

Propozycja II: Przywrócić funkcje edukacji ekologicznej zarówno dla SDK jak i samego parku, nawiązując do Mokotowskiego Centrum Edukacji
Ekologicznej, który był poprzednikiem istniejącego obecnie SDK.

Zaplanowaliśmy
zgłoszone elementy (15).
Zrezygnowaliśmy z pkt.
1-3.
Jeśli chodzi o pkt.4 to
plac zabaw będzie miał
charakter naturalny a
miejsce do ćwiczeń
będzie skromne,
wkomponowane w
przyrodę

TAK
Planujemy oczyścić
staw. Pozostałe
postulaty rozważymy na
dalszym etapie prac.

Propozycja szczegółowa: w ramach SDK, lub w jego pobliżu (np. na zapleczu od strony potoku) urządzić schronisko dla małych zwierząt z terenu
Mokotowa (króliki, świnki morskie, chomiki, jeże, itp.). Andrzej B.
Szanowni Państwo, korzystając z konsultacji społecznych w sprawie zmian w Parku Dolina Służewska, chcę wyrazić swoje zdanie:
Jestem za:
1. utrzymaniem porządku i wysprzątaniem Dolinki
2. postawieniem nowych koszy
3. zbudowaniem pomostu przez strumyk na wysokości SDK
4, dosadzeniem drzew i krzewów które będą wytłumiały hałasy od strony ulicy Dolinki Służewskiej, Puławskiej
5. zbudowaniem przejścia pod ulicą Puławską (w miejscu nielegalnego dziś przejścia)
105.
6. wykorzystaniem miejsca pod wiaduktem KEN na parking.
Jestem przeciwko:
1. budowie trasy rolkowej prowadzonej przez całą Dolinkę (trasa może być poprowadzona na obrzeżu)
2. budowie nowym pomostom na jeziorach
3. budowie asfaltowych ścieżek
4. budowie siłowni i placów zabaw (placów zabaw jest dużo w okolicy Dolinki, siłownie na powietrzu są też 2 w bliskim sąsiedztwie)
5. tworzeniu nowych stawów i tym samym zabieraniu zielonych przestrzeni. Z poważaniem, Małgorzata M.

TAK
Zaplanowaliśmy pkt. 16.
Zrezygnowaliśmy z pkt.
1,2,3 i 5.
Jeśli chodzi o pkt.4 to
plac zabaw będzie miał
charakter naturalny a
miejsce do ćwiczeń
będzie skromne,
wkomponowane w
przyrodę
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Witam,
Jestem przeciwna wprowadzeniu, któregoś z przedstawionych 3 wariantów zmian. Popieram stworzenie 4 wariantu, który będzie zawierał:
- minimalną ingerencję w obecny kształt Parku (np. dodanie mostka nad potokiem przy SDK, nasadzenia drzew od ulicy, utwardzanie traktów
106. komunikacyjnych wydeptanych przez spacerowiczów itp.)

- poprawę infrastruktury służącej utrzymaniu czystości na terenie Parku

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.

Pozdrawiam, Sylwia W.
Uważam, że projekty to nadmiar i hiperbola wobec słowa PARK, są sprzeczne z potrzebami mieszkańców okolic Parku, których nastawienie do tak
ogromnej ingerencji w nasz PARK jest bardzo negatywne. Kupiłam mieszkanie w Melody Park, zapłaciłam majątek, aby mieszkać przy PARKU, a nie przy
sztucznej strefie rozrywki, znacznie zmniejszającej powierzchnie terenów zielonych (po co te dodatkowe stawy???), generującej hałas i ograniczającej
107.
swobodną przestrzeń/zielone tereny. Już teraz jest duży problem z parkowanie wokół Dolinki, gdzie mają parkować przyjezdni? Chciałabym, aby w
parku były nadal tereny zielone, alejki, ławki i kosze na śmieci, mam psa i muszę nieść jego odchody przez kilka dobrych minut do najbliższego kosza.
Nie wiem kto i jaki ma interes, żeby piękny park przemieniać w sztuczny twór - róg obfitości?? Niektóre pomysły są ciekawe, ale nie wszystkie naraz
doprowadzające do likwidacji parku jako takiego na rzecz mnóstwa nienaturalnych stref rozrywki.Paulina J.
Dzień dobry,

NIE

W nawiązaniu do mojego poniższego maila dotyczącego sprzeciwu na zagospodarowanie Dolinki Służewieckiej w proponowany sposób (którykolwiek z
proponowanych sposobów) informuję, że jestem jako mieszkaniec bezpośredniego sąsiedztwa całkowicie przeciwna:

Uwzględniliśmy
potrzeby zgłoszone w
konsultacjach, które
zapewnią możliwość
rekreacji bez
nadmiernej ingerencji w
przyrodę, a zatem
planujemy pkt.
6,7,11,12,13.

Budowie:

108.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

placu zabaw dla dzieci młodszych
placu dla dzieci starszych
toru do nauki jazdy na rowerze
zespołu boisk
placów wejściowych do parku wraz z "kamiennymi rzekami"
polan do ćwiczeń gimnastycznych
siłowni na świeżym powietrzu
placów zabaw dla psów
miejsc do szkolenia psów
miejsc do ćwiczeń agility
stołów do tenisa stołowego
stolików szachowych
placów do gry w bule
kąpieliska w części wschodniej parku
ścieżki rowerowej przez środek Dolinki
ścieżki rowerowej w części zachodniej, połączonej ze ścieżkami z Ursynowa

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Zrezygnowaliśmy z pkt.
3,4,5,14,15,16,17,18,19
,21.
Jeśli chodzi o pkt. 8-10
to zaplanowaliśmy
wydzielony krzewami
teren, gdzie psy będą
mogły bawić się bez
smyczy.

Jeśli chodzi o pkt. 20 to
istniejące stawy
wymagają rewitalizacji,
która zostanie
przeprowadzona
metodami przyjaznymi
dla środowiska i
rozłożona w czasie na
15 lat.
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17.
18.
19.
20.
21.

skateparku
toru rolkowego przez cały park
toru rolkowego wzdłuż chodnika przy ul. Dolina Służewiecka
Rewitalizacji istniejących stawów
Wykopaniu nowych stawów

Liczę, że wezmą Państwo pod rozwagę uwagi mieszkańców, w tym moje. Proponowane zmiany są chaotyczne, niepotrzebne, a ich wprowadzenie będzie
skutkować uprzykrzeniem życia mieszkańców oraz degradacją istniejącego terenu. Z poważaniem Monika I.
Warszawa
Dzień
W związku z trwającymi konsultacjami w sprawie zagospodarowania Dolinki Służewieckiej chcę zgłosić swoje uwagi.

dobry,

Przede wszystkim - przedstawione trzy warianty zagospodarowania tego terenu wiążą się z koniecznością wycięcia dużej ilości zdrowych drzew
(szczególnie w części zachodniej, sąsiadującej z ul. Puławską). Stanowią one nie tylko część "płuc" tej części Mokotowa i Ursynowa, ale również
zmniejszają hałas od ul. Dolina Służewiecka. A celem tej wycinki jest rewitalizacja istniejących stawów i wybudowanie nowych. Nie tylko zmniejszy to
teren zielony, z którego korzystają mieszkańcy, ale również stworzy idealne warunki do wylęgu komarów, które już teraz dają się wszystkim we znaki.
Dolinka daje okolicznym mieszkańcom możliwość wytchnienia w przyjemnym otoczeniu, a proponowane działania zniszczą jej niepowtarzalny urok.
Zagospodarujmy ten teren w taki sposób, aby jak najmniej ingerować w naturę. Stwórzmy ścieżki rowerowe i ścieżki dla pieszych, miejsca rekreacji z
dala od budynków mieszkalnych, parking pod wiaduktem w sąsiedztwie SDK, ale bez bezsensownego betonowania tego terenu projektami kamiennych
rzek. Zapewnijmy zamykane kosze na śmieci i ławki, tak aby to miejsce było przyjazne dla osób starszych, rodzin z dziećmi, właścicieli psów i innych
osób, które tak chętnie korzystają z naszej Dolinki.
Uważam, że wycinka drzew i zalanie tych miejsc wodą oraz wybudowanie kamiennej rzeki (czyli zabetonowanie jakiejś części zielonego terenu) jest
pozbawione sensu i na pewno nie będzie zmianą na lepsze, a wręcz przeciwnie. Jeśli tak ma wyglądać „rewitalizacja” tego terenu, to ja jako mieszkaniec
jestem przeciwna jakimkolwiek zmianom. Rewitalizacja tego miejsca powinna polegać na jak najmniejszej ingerencji człowieka i zakończyć się na
ustawieniu dodatkowych koszy na śmieci oraz ewentualnym utwardzeniu ścieżek w miejscach wydeptanych przez mieszkańców.
Z poważaniem, Monika I.
Szanowni Państwo,
Informacje o koncepcji zmiany Parku Doliny Służewskiej zostały mnie w czasie podróży i mam bardzo ograniczony dostęp do internetu. Niemniej
chciałem choćby w skróconej formie stanowczo zaprotestować przeciwko planom zniszczenia istniejących terenów zielonych. Przy tak dużej ilości arterii
109. komunikacyjnych w tym rejonie każdy skrawek terenów zielonych ma olbrzymie znaczenie. Wydaje się też, że autorzy koncepcji w żadnym stopniu nie
wzięli pod uwagę zdania mieszkańców. Nikt nie potrzebuje kolejnego boiska. Tor rockowy czy pływalnia powinny być oddalone od bloków mieszkalnych.
Park powinien pozostać parkiem a jakiekolwiek zmiany powinny tylko dążyć do rozwoju i upiększające tego parku.
Z poważaniem, Michał Ł.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
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Witam,
Jako mieszkaniec czwartego bloku od ulicy Puławskiej (wspólny adres Puławska 257), jestem wraz z rodziną absolutnie przeciwny w taką ingerencje w
Dolinkę, która generowałaby hałas i degradację przyrodniczą. Nie trzeba oazy zieleni i spokoju zamieniać w kolejną pseudosportową strefę, która i tak
wykorzystywana byłaby sporadycznie. Bardzo przydałaby się natomiast terenowa siłownia w części zachodniej oraz kładka nad Potokiem
Służewieckim na wysokości Dzwonu Pokoju przy SDK. Słuszne są uwagi, że dodawanie nowych zbiorników wodnych będzie jedynie „komarotwórcze” i
wystarczyłoby tylko uporządkowanie licznych zagłębień terenu po obydwu stronach Potoku, które i tak w deszczowe lata wypełniają się wodą. Bardzo
110. przydałaby się bardziej troskliwa gospodarka „leśna” polegająca na regularnym wycinaniu uschniętych i usuwaniu powalonych drzew. Należałoby
zasadniczo zwiększyć ilość ławek do odpoczynku oraz przede wszystkim koszy na śmieci. Obydwie rzeczy powinny być na stałe przytwierdzone do
podłoża aby uniemożliwić wieczornym grupom towarzysko-alkoholowym przenoszenie i gromadzenie ich w jednym miejscu. Kosze na śmieci powinny
być tak zaprojektowane aby uniemożliwić rozkradanie ich części na złom.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.

Z poważaniem, Wacław P.
Szanowni Państwo,
Jestem mieszkańcem Melody Park i z entuzjazmem przyjmuję proponowane zmiany w naszym Parku. Zdecydowanie popieram rozwiązania
zaproponowane w wariancie I koncepcji.
Postuluję jednak, żeby place ze sportowymi urządzeniami sprawnościowymi były odizolowane od bloków Melody Park drzewami i krzewami. Na
przedstawionym planie nie widać, żeby była tam planowana jakaś kurtyna zieleni.
Proszę również o zwrócenie uwagi na to, jak obecnie wydeptane są ścieżki przez spacerowiczów, aby funkcjonalność alei parkowych była ważniejsza niż
walory architektoniczne. W tej chwili ruch pieszy, rowerowy, spacerujących z psami, z wózkami, biegających i jeżdżących na rolkach rozkłada się między
111.
istniejącą aleję asfaltową i dwie ścieżki wydeptane wzdłuż potoku. Jeśli niemal cały obecny ruch chcemy skupić na Głównej Alei Parkowej, to grozi to
tłokiem, który spowoduje pogorszenie warunków spędzania czasu w Parku.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.

Zagospodarowując Park proszę też pamiętać o bogatej faunie i florze, która już dziś tworzy największą zaletę tego miejsca, jaką jest jego naturalność.
Ptactwo, drobne zwierzęta (np. jeże) i owady powinny zachować warunki do niezakłóconego, dalszego bytowania.
Projektując nasadzenia po stronie południowej uwzględnijcie Państwo pozostałości dawnych ogrodów w tym miejscu, zachowując stare drzewa i krzewy
owocowe lub sadząc nowe. To nawiązanie do historii tego miejsca, ale również znaczne urozmaicenie flory parkowo-leśnej.
Z poważaniem, Andrzej G.
Witam,
nie podoba mi się plan zagospodarowania Doliny Służewieckiej.
Wszystkie 3 warianty mają na celu zabicie pięknego i dość dzikiego miejsca w środku miasta.
112.
Beton, boiska, hałas zamiast azylu spokoju i odgłosu ptaków. Kontakt z naturą w czystej postaci jest bardziej tu potrzebny.
Przydałoby się więcej ławek, oświetlenie i służby porządkowe, zwłaszcza rano po nocnych libacjach.
Anna Celina W.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
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Chcieliśmy zaprotestować przeciwko zniszczeniu obecnej postaci Dolinki służewieckiej. Jest to jedno z niewielu takich miejsc w Warszawie. Chodzimy
113. tam na spacery z naszym psem i uprawiamy jogging. Pozdrawiamy
Marta D., Wojciech K.
Szanowni Państwo,
Jako mieszkaniec z prawie czterdziestoletnim stażem Osiedla SND zdecydowanie odrzucam wszystkie 3 koncepcje zagospodarowania Doliny
Służewskiej.
Uważam, że teren ten powinien pozostać naturalny.
Jest to unikalny na skalę wielkiego miasta park ekologiczny, w którym żyją rzadkie gatunki ptaków, jak np kurka wodna czy czapla, spotyka się tu tez
żaby błotne w niepowtarzalnym niebieskim kolorze. Flora Doliny jest równie bogata i ciekawa . Flora i fauna naturalnych terenów to wspaniały materiał
edukacyjny dla miejskich dzieci.
114. Warto pamiętać że tereny Doliny w stanie naturalnym są nieocenionym terenem spacerowym dla rzeszy ludzi nie tylko z terenu Mokotowa, bo bliskość
stacji metra i łatwy dojazd w tę okolicę pozwala cieszyć się naturalną przyrodą wielu mieszkańcom innych dzielnic.
Dla emerytów tereny Doliny są w okresie letnim namiastką wczasów na łonie natury, bo często finanse i kondycja zdrowotna nie pozwalają im na
wyjazdy poza Warszawę.
Tylko naturalna , ekologiczna Dolina może być takim unikatowym miejscem w stolicy.
W imieniu wielu miłośników naturalnej przyrody bardzo proszę:
POZOSTAWCIE TERENY DOLINY SŁUŻEWSKIEJ W NATURALNYM STANIE !!!
Maria C.
Witam,
nawiązując od prowadzonych kosultacji chciałem zwrócic uwagę i prosić o maksymalne zachowanie obecnej "naturalności" parku. Mam wrażenie, ze
większość proponowanych konceptów wiąże sie z inwestycjami w szeroko pojęty "beton i utwardzanie" nawierzchni co według mnie jest sprzeczne z
oczekiwaniami osób które obecnie korzystają z parku. Kojarzony jest on dzisiaj z naturą i jak najbardziej naturalny powinien pozostać. Korzystają z niego
głownie
mieszkańcy
,
rodziny
,
osoby
starsze.
W parku brakuje na dzień dzisiejszy oświetlenia, punktu centralnego w którym powinna znajdować się fontanna i miejsce do wypoczynku letniego.
Ścieżka do biegania która biegnie na całej długości jest według mnie optymalna i nie rozumie dlaczego powstał koncept stworzenia ścieżki wokól
centralnej części parku. Oczywiście brakuje tutaj dobrego naturalnego placu zabawa dla dzieci. Powinien on być położony w centralnej części.
Co do boisk, to wydaje mi się, ze bardziej potrzebne sa boiska do koszykówki, połączone ze skate parkiem niż kolejne duże czy małe boisko do piłki
115. nożnej. W Warszawie jest dzisiaj juz znaczna libcz orlików z których można korzystać i budowanie kolejnego boiska nie ma według mnie sensu, gdyż nie
będzie użytkowane ono przez rodziny a grupy zorganizowane. Jeżeli miałoby powstać boisko to już raczej w formie Orlika, połączonego z boiskiem do
koszyków. Aby coś takiego miało jednak sens to musi powstać dodatkowy parking. Nie wiem skąd pomysł budowanie dużego boiska, to nie jest według
mnie
przeznaczenie
tego
parku.
Podsumowując:





Wnioskuję o utrzymanie naturalności parku.
Na pewno trzeba uzupełnić park w oświetlenie, dosadzenie drzew według mnie tez jest konieczne, w tym iglastych, dzisiaj są tylko liściaste.
Ścieżka rowerowa, powinna łączyć sie w dalszej części ze ścieżką biegnącą równolegle do ul. Wilanowskiej a dalej do Nowego Wilanowa.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.

NIE
TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Zaplanowaliśmy
oświetlenie głównej alei
parkowej, naturalny
plac zabaw, utrzymanie
obecnego kształtu
ścieżek oraz wydzielone
miejsce, gdzie psy będą
mogły bawić się bez
smyczy.

Ponieważ najważniejsze
w nowej koncepcji
będzie zachowanie
walorów
przyrodniczych parku,
zrezygnowaliśmy z
boisk, skate parku,
fontanny oraz wszelkiej
innej infrastruktury
ingerującej w naturę.
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Obecny kształt ścieżki do biegania/ chodzenia wzdłuż potoku jest według mnie optymalny, nie ma sensu tworzyć centralnej ścieżki wokół
ograniczonego terenu.
Konieczne jest uzupełnienie infrastruktury o plac zabaw, wypoczynek letni, siłownię plenerową, boisko , pamiętając ze park powinien być
nadal wykorzystywany przez osoby starsze , rodziny, młodzież.
Strefa dla psów jest jak najbardziej zalezana, ale nie w obecnym miejscu , ktore mieści sie przy domu kultury. Totaj jeżeli już mógłby
znajdowac sie boisko do zabaw rodzinnych , np boisko do koszykówki z wiekszą ilością koszy i małe boisko do gry rodzinnej w piłkę nożną.

Pozdrawiam
Marcin D.

Witam,
- Byłoby bardzo ważne, aby pozbyć się dotkliwego zapachu szamba z parku.
- Bardzo by się przydało wydzielone miejsce z zieloną (w razie potrzeby podlewaną) czystą trawą,
bez psich odchodów. Mogłyby tam pobiegać dzieci, posiedzieć z nimi na kocyku.
116.
- Przydałaby się fontanna, w której mogłyby się dzieci ochłodzić w czasie upałów.
- Byłoby bardzo dogodne, aby place zabaw były wykładane wykładziną, a nie pełne piasku,
po którym ciężko jest brodzić.
Pozdrawiam, Maria S.

117.

Nie zgadzam się na duże zmiany w proponowanych projektach zagospodarowania Doliny. Uważam, że projekty zbytnio ingerują w naturalne środowisko
przyrodnicze, zakłócą ciszę i spokój. Proponuję ustawienie większe ilości ławek, krytych koszy na śmieci.

Szanujmy naturę, doceńmy to, co mamy i nie dajmy się oszukać, ze BETONUJAC I DZIELAC /grodząc/ Park Służewiecki; -ścieżki rowerowe,
deskorolkowe, ścianki wspinaczkowe, lampy i fontanny itd. itp. dostarczymy ludziom spokoju, odpoczynku i radości.
Mieszkańcy innych dzielnic Warszawy zazdroszczą nam parku nad potokiem. Chętnie przyjeżdżają, spaceruja
i podziwiają przyrodę zachowana w naturalnych warunkach.
W cywilizowanych krajach Zachodu takie oazy przyrody, naturalnej fauny i flory, w dużych miastach są otoczone szczególna troska. Wszystkim
zależałaby zapewnić spokój i naturalne warunki do zżycia zwierzętom.
118.
W tym Parku gniazduje ponad 30 gatunków ptaków m.in. trzciniak, słonka/jest dokumentacja fotograficzna/.
Dzieci i młodzież szkolna uczą się tutaj przyrody, grupy studentów geodezji wykorzystują walory terenowe do ćwiczeń pomiarowych, liczni artyści
filmują, fotografują ptaki i krajobraz.
Park Dolina Służewska jest unikalnym miejscem na Mokotowie i obszarem bardzo cennym przyrodniczo.
Nie chcemy być barbarzyńcami wobec siebie i przyrody.
Maria G.

TAK
Planujemy oczyszczenie
stawów oraz naturalny
plac zabaw dla dzieci z
czystą trawą.

NIE
Ponieważ najważniejsze
w nowej koncepcji
będzie zachowanie
walorów
przyrodniczych parku,
zrezygnowaliśmy z
fontanny

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
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Szanowni Państwo,
Z radością przeczytałem o planach Dzielnicy Mokotów odnośnie remontu Dolinki Służewieckiej, czyli parku nad potokiem zwanym przez miejscowych
Smrodkom.
Zaprezentowane koncepcje są śmiałe i nowatorskie. Z pewnością podniosą estetykę terenu, jest tylko jedno ale: nieodwracalnie zniszczą ten unikalny
fragment dzikiej przyrody na styku Ursynowa i Mokotowa.
Atutem Doliny (swoją drogą – od zawsze była to nie żadna „Dolina Służewska” tylko „Dolinka Służewiecka”, osiedle nad nią też zdaje się nazywa się
„Służew nad Dolinką”) są właśnie wydeptane ścieżki, ostańce wiejskiej zabudowy, resztki zdziczałych sadów, krzaki z mirabelkami pozostałe po dawnych
ogródkach działkowych a z punktu widzenia miłośników historii najnowszej ciekawe są także relikty po budowie metra w postaci ujęć wody
odwadniających dawny wykop.
119. Do trzech wariantów zagospodarowanie proponuję więc dopisać wariant czwarty, lub raczej „zerowy”:
- uporządkowanie terenu
- odmulenie stawów i remont zarośniętych przepustów
- budowa kilku lekkich kładek, bo istniejących jest za mało i raczej nie porażają urodą
- ustawienie ławek i koszy na śmieci
- być może utwardzenie niektórych wydeptanych ścieżek oraz instalacja oświetlenia
- I na koniec najważniejsze: wykonanie przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego pod ulicą Puławską oraz Nowoursynowską w prześwicie Potoku
zwanego Smródką. Wydaje mi się, że to ostatnie jest akurat najlepszym sposobem spożytkowania publicznych funduszy.
Z wyrazami szacunku
Maciej M.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Zaplanowaliśmy
uporządkowanie terenu
- odmulenie stawów i
remont zarośniętych
przepustów
- budowę lekkich
kładek,
- ustawienie ławek i
koszy na śmieci
- utwardzenie
niektórych
wydeptanych ścieżek
oraz instalację
oświetlenia na głównej
alei
- wykonanie przejścia
dla pieszych i przejazdu
rowerowego pod ulicą
Puławską

Witam,
Jestem za tym, żeby zostawic ten park bez zmian.
Niezbedne jest tylko zadbanie o porzadek i bezpieczenstwo. Sprzatanie smieci i patrole strazy miejskiej.
120.
To co naprawde jest potrzebne to przejscie i przejazd pod ulica Puławską, Teraz jest brudny, ciemny i niebezpieczny.
Pozdrawiam,
Maciej P.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Zaplanowaliśmy
przejście i przejazd pod
ul. Puławską

Witam,
chciałbym zgłosić swoje uwagi dotyczące zagospodarowania DolinKi Służewieckiej
Uważam, że powinna ona w jak największej mierze zachować swój dotychczasowy charakter. Poza uporządkowaniem brzegów potoku, ustawieniem
121.
śmietników czy ławek nie powinny zostać wprowadzane większe zmiany
Zdecydowanie jestem przeciwny tworzeniem boisk, czy "placów wejściowych".
Bardzo złym pomysłem jest też robienie trasy dla rolek. Zdecydowanie lepiej byłoby wyremontować istniejący chodnik.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
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Sztuczny tor do nauki jazdy na rolkach, czy rowerach nie będzie wykorzystany i skończy jak ten, który powstał kiedyś ad stacją metra wilanowska - czyli
popadnie w zapomnienie. Nie asfaltujmy resztek zieleni w mieście!!!
Potrzebne są kładki, które łączyłyby obie strony potoku.
Ewentualnie można postawić drogowskazy (dla spacerowiczów), pokazujące odległość do parku Romana Kozłowskiego i Parku im. Jana Pawła II, by
pokazać, jak duży kompleks rekreacyjny mamy do dyspozycji.
Istnieje też duża potrzeba przeprowadzenia przejazdu dla rowerów pod ul Puławską wzdłuż potoku służewieckiego. W ten sposób powstałoby
KONIECZNE połączenie dróg rowerowych Ursynowa z mokotowskimi (poprzez planowane ścieżki wzdłuż ul. Rzymowskiego i dalej w kierunku Wołoskiej
i centrum Warszawy.)
Więcej dróg dla rowerów nie potrzeba na terenie Dolinki Służewieckiej
pozdrawiam
Tomasz W. P>S Byłbym wdzięczny za potwierdzenie otrzymania moich uwag
Po obejrzeniu trzech koncepcji zmian w Dolinie Służewieckiej nasuwają mi się następujące uwagi:
Planuje się utworzenie nowych zbiorników wodnych jako kąpieliska - miejsca te z pewnością przyciągną tłumy ludzi w sezonie letnim, nie tylko
mieszkańców osiedla. Czy autorzy zmian przewidzieli odpowiednią ilość miejsc parkingowych dla przyjezdnych amatorów letniej ochłody? Już w tej
chwili o miejsce parkingowe na osiedlu jest trudno. Wybudowanie parkingu wielopoziomowego na ul. Mozarta niewiele da, gdyż każdy z pewności
122. będzie chciał zaparkować jak najbliżej.
Kolejna sprawa - planuje się utworzyć szereg wielofunkcyjnych boisk i specjalistycznych placów zabaw czy miejsc do uprawiania sportu, a co z toaletami?
Korzystający z ww. obiektów jak również z kąpielisk raczej nie będą się wracać do swojego mieszkania w celu załatwienia potrzeby. Co z toaletami,
przebieralniami?
Czy przewiduje się częste opróżnianie koszy na śmieci na terenie parku, obecnie często śmieci wysypują się z koszy lub są przez wiatr rozwiewane po
okolicy. Z poważaniem,

Zaplanowaliśmy
przejście i przejazd pod
ul. Puławską oraz
dostawienie ławek i
śmietników.
Zrezygnowaliśmy z
trasy rolkowej, boisk,
dużych placów
wejściowych oraz
asfaltowych ścieżek.

TAK
Zrezygnowaliśmy z
kąpieliska i boisk. W
parku planowana jest
toaleta. Zostaną
dostawione i będą
opróżniane kosze na
śmieci.

123. Pozdrawiam Anna J.

TAK
Planujemy skromne,
wkomponowane w
przyrodę miejsca do
ćwiczeń.

Witam,
Chciałabym wyrazić swój głos poparcia dla projektu uwzględniającego stworzenie ścieżki rowerowej oraz chodnika pod Puławską wzdłuż Potoku
Służewieckiego. Jest to ważny element infrastruktury umożliwiający komfortowe poruszanie się po okolicy.
Drugą kwestią wartą uwagi jest zadbanie o stan wody w potoku. Nie bez przyczyny jest on nazywany "Smródką". Zanieczyszczona i okropnie pachnąca
124. woda zupełnie zaburza obraz i charakter okolicy. W gorętsze dni odór jest nie do zniesienia. Wielu moich znajomych podziela tę opinię.
Dziękuję za możliwość wypowiedzi i proszę o uwzględnienie jej podczas podejmowania dalszych inwestycji nad Dolinką.
Z wyrazami szacunku,
Mieszkanka Służewca
Katarzyna P.

TAK
Przewidujemy chodnik
oraz ścieżkę rowerową
pod ul. Puławską.
Planujemy oczyszczenie
wody w stawach oraz
potoku.

Uprzejmie informuję, że wg mnie najlepszy jest wariant I z naciskiem na kąpielisko i siłownie plenerowe. Z góry dziękuję za przyjęcie mojego głosu.

NIE
Efektem konsultacji jest
nowa koncepcja, oparta
o rozwój walorów
przyrodniczych parku –
zatem zrezygnowaliśmy
z kąpieliska
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Piotr S.
Konsultacje w sprawie projektu parku Dolinka Służewiecka
wpk.konsultacje@mokotow.waw.pl
W nawiązaniu do przedstawionych projektów parku w Dolince Służewieckiej wnioskuję:
-konieczne jest połączenie terenu nad przebudowanym Stawem Służewieckim gdzie tez zaplanowany jest park z terenem parku w Dolince.
Most gdzie Potok płynie pod Puławską doskonale nadaje się do utworzenia przejścia i przejazdu rowerowego. Powinno ono powstać jak najszybciej. W
obecnej chwili Puławska dzieli społeczność Służewa, oddziela mieszkańców do SDK, metra. Alternatywne drogi to ok 1km przy Wyścigach i 1.1km przy
Wałbrzyskiej. PZP przewiduje powstanie takiego przejazdu. Konieczne jest skoordynowanie tych prac z budową drogi rowerowej przy Puławskiej –
najlepiej gdy pzrejście i przejazd ten powstaną przed rozpoczęciem prac przy przebudowie przejścia koło Wyścigów.
wzdłuż Potoku po obu stronach powinny powstać ciągi spacerowe i rowerowy. Wystarczające będzie wykonanie ich z równego utwardzonego szutru.
Ciąg
rowerowy powinien łączyć najkrótszą drogą Staw Służewiecki (ze zjazdem z ul. Puławskiej i Rzymowskiego w stronę Służewca), mostem pod
125.
Puławską, mostem pod Nowoursynowską aż do istniejącej DDR przy Wilanowskiej/Dolince Służewieckiej.
-jeśli to możliwe DDR powinien zostać poprowadzony pod Dolinką Służewiecką istniejącym mostem tak by uzyskać połączenie Wilanowa z biurowcami
Służewca z najmniejszą ilością punktów kolizyjnych z ruchem aut.
-Odtwarzane i nowe stawy powinny mieć zapewniony przepływ wody tak by stojąca woda możliwie najmniej śmierdziała. To problem Potoku. Jeśli to
możliwe powinno się zamontować urządzenia napowietrzające wodę, ale nie fontanny.
-konieczne są mostki nad Potokiem koło SDK i wygodny dojazd rowerowy do SDK – łącznik z DDR nad Potokiem oraz z Ursynowa.
największym problemem Dolinki jest hałas drogowy. Wiadukty oraz jeśli to możliwe jezdnie Dolinki Służewieckiej, KEN i Puławska powinny zostać
odgrodzone ekranami akustycznymi lub wałami ziemnymi.
-wykonane powinny zostać trwałe murowane grile ze stałym rusztem
-teren w Dolince powinien pozostać możliwie dziki, zbędne są place zabaw dla psów(!), wybetnowane place. Kąpielisko może być trudne do wykonania
ze względu na jakość wody.
Z poważaniem
Piotr S.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Planujemy ścieżkę
rowerowej oraz
przejazdu pod ul.
Puławską.
Zrezygnowaliśmy z
kąpieliska i
wprowadzania
elementów
betonowych do parku.
Zaplanowaliśmy strefę
do samodzielnego
grillowania, jednak bez
stałego wyposażenia.
Przewidujemy nowy
most na wysokości SDK.

Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami w sprawie planów utworzenia parku w Dolince Służewieckiej zwracam się z prośbą o pilną budowę
przejścia i przejazdu pod mostem ulicy Puławskiej, która połączy Ursynów ze Służewcem nie tylko dla rowerzystów, ale również dla pieszych.
Wnioskuję o dołączenie przejazdu pod Puławską do projektu budowy dróg rowerowych wzdłuż Puławskiej w przyszłym roku. Na projekcie dróg
rowerowych wzdłuż Puławskiej są narysowane odnogi do przejazdu, ale ich przebieg trzeba poprawić zgodnie z ustaleniami planu miejscowego.
126. Wnioskuję również o:

- rezygnację z kąpieliska, boiska, skateparku, pomostów nad stawami.
- wyrównanie i utrzymanie przedeptów w obecnym przebiegu
- Budowę mostku nad potokiem na wysokości SDK,
- ustawienie koszy na śmieci, ławek, ogrodu pnączy pod wiaduktem al. KEN
- utrzymanie miejsc do opalania i ćwiczeń na wolnym powietrzu.
Pozdrawiam,
Agnieszka T.

TAK
Planujemy przejazd pod
ul. Puławską, budowę
mostku nad potokiem
na wysokości SDK,
dostawienie koszy i
ławek. Ścieżki będą
przebiegały w miejscu
dotychczasowych
przedeptów.
Zrezygnowaliśmy z
kąpieliska, boiska,
skateparku i pomostów
nad stawami
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Uwagi do planu zagospodarowania Doliny Służewieckiej.
Szanowni Państwo,
szczerze mówiąc, najbardziej wolałbym, by Dolina pozostała taka, jak jest, czyli dzika i niezagospodarowana. Ponieważ rozumiem, że stan taki jest nie
do utrzymania, proszę przynajmniej o uwzględnienie poniższych uwag (dotyczą wszystkich trzech wariantów).
Uwagi ogólne.
1. Przyjęte rozwiązania powinny zachować w jak największym stopniu walory przyrodnicze i widokowe Doliny, zwłaszcza wzdłuż osi potoku.
2. Przyjęte rozwiązania powinny jak najmniej zakłócać spokój mieszkańców osiedla (zwłaszcza bloków przy Bacha i Elsnera), zarówno w trakcie
budowy, jak i w trakcie eksploatacji nowopowstałych obiektów.
Uwagi szczegółowe
127.
1. Należy zachować możliwość przejścia nad potokiem od Wilanowskiej do Puławskiej (przynajmniej brzegiem północnym). Obecne warianty nie
zakładają zachowania istniejącej możliwości przejścia bezpośrednio brzegiem potoku pod wiaduktem KEN.
2. Należy zrezygnować z obiektu „Kąpielisko”. Jego eksploatacja wymaga kosztownej infrastruktury technicznej (zamknięty obieg wody
połączony z jej oczyszczaniem), wykorzystywanej tylko sezonowo (ok. 3 miesięcy w roku). W połączeniu ze stosunkowo niewielkim terenem
kąpieliska powoduje to bardzo duży koszt „osobodnia”. Gdyby jednak przyjąć, że faktycznym zapleczem kąpieliska jest cała Dolina i ma ono
mieć charakter ogólnomiejski, a nie lokalny, jego istnienie powoduje zbyt dużą uciążliwość dla mieszkańców osiedla. Uciążliwość polega
głównie na wprowadzeniu w osiedlowe uliczki znacznego ruchu samochodowego (dojeżdżający do kąpieliska), dla którego nie przewidziano
możliwości parkowania. Ponadto kąpielisko będzie źródłem uciążliwego hałasu (np. zwyczajowej na kąpieliskach muzyki).
Z wyrazami szacunku
Jacek S.

Dzień dobry, powiem krótko: przyłączam się do całej reszty głosów sprzeciwiających się ingerencji w dotychczasowy stan Dolinki. Czy naprawdę tak
128. ciężko pojąć, że w mieście w którym wszystko jest sztuczne, chcemy mieć chociaż kawałek dziczy? Jak chcę iść do wypacykowanego Parku, to jest ich

pod dostatkiem, choćby park Jana Pawła II. Naprawdę wystarczy. Pozdrawiam, Anna K.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Planujemy przejście
pod ul. Puławską.
Zrezygnowaliśmy z
kąpieliska. Ścieżki będą
miały formę
dotychczasowych
przedeptów.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.

Szanowni Państwo,
we wszystkich 3 wariatach przedstawiacie Państwo możliwość umieszczenia obiektów sportowych, czy to: tenisa stołowego (tak uciążliwego odgłosu),
leparkur, siłowni, miejsca do grania w bule, na wysokości bloków Melody Park, Puławska 257. Umieszczenie takich obiektów z pewnością spowoduje
natężenie różnorodnego hałasu od strony dolinki mieszkańcom bloków. Atutem tych mieszkań była przede wszystkim cisza i zieleń płynąca właśnie od
Doliny. Proponowałbym obiekty sportowe umiejscowi pod drugiej stronie potoku z dala od mieszkań, a północni zachodnią cześć doliny dodatkowo
129. zazielenić, aby jeszcze bardziej odciąć bloki od ruchliwej ulicy Doliny Służewieckiej oraz jeszcze bardziej wspomóc eco system zielenią, która filtrowałaby
jeszcze bardziej CO2 docierający własnie z tej ulicy.
Nie wyobrażam sobie w pogodne dni aby przez cały dzień docierały do mnie dodatkowe odgłosy stukania piłeczek pinpongowych, buli, czy dzieci
skaczących przez przeszkody.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Przewidujemy nowe
nasadzenia drzew.
Miejsca rekreacji
zaplanowane są tak, by
ograniczać poziom
hałasu.

Pozdrawiam
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1. Mam nadzieję że wreszcie będzie umożliwiony "cywilizowany" przejazd rowerami/przejście pieszo pod ul. Puławską, bo to jest teraz podstawowy
mankament.
2. Warto pomyśleć o budowie aquaparku czy choćby letniego basenu.
130. 3. Więcej ławek.
PS. Przy okazji wydzielenia terenu do szkolenia psów może warto szkolić również ich właścicieli (teraz strach przejść i rzadko się udaje "suchą nogą"
przez ten teren).
Z poważaniem Waldemar W.

Witam,
poniżej przesyłam informację jaką znalazłam na portalu społecznościom facebook

- Dolina Służewiecka- miasto wolne od hałasu

https://www.facebook.com/495204897170010/photos/p.1066911699999324/1066911699999324/?type=1
Oto fragment nowego planu. Na niebieskim tle są zaznaczone kółka. Te wszystkie kółka to drzewa. Te drzewa zostaną wycięte, w wyniku czego
zlikwidowana zostanie ochrona bloków przed falą hałasu z Doliny Służewieckiej. Afera się zacznie jak wejdą tam pilarze. Ale dla architektów, te drzewa
131. to "jakieś tam 50 letnie lipy".
Moje pytanie brzmi. Czy prawdą jest że drzewa będą wycinane? Kto na to pozwolił i jaki jest tego cel? I najważniejsze jeśli to prawda to co można zrobić
żeby
tego
uniknąć?
Dolinka na pasie od ulicy do jeziorek potrzebuje co najmniej jeszcze raz tylu drzew a nie wycinki. Dowodem na to jest chociażby to, iż w budżetach
partycypacyjnych ludzie, (mieszkańcy okolicy) wybierają projekty, w których są właśnie nowe nasadzenia.
Bardzo proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam serdecznie, Bogusia N.
Szanowni Państwo, Mieszkam na Ursynowie i pragnę dołączyć do dyskusji nt. rewitalizacji Parku w Dolinie Służewieckiej.
Park w Dolinie Służewieckiej z którego korzystam codziennie chodząc z dzieckiem na spacery) to miejsce zielone i przyjazne wszystkim mieszkańcom.
Nie ma w Warszawie zbyt wielu takich miejsc. Dlatego też uważam, że wycinka drzew i zalanie tych miejsc wodą oraz wybudowanie kamiennej rzeki
(czyli zabetonowanie jakiejś części zielonego terenu) jest mówiąc delikatnie nieporozumieniem. Tworząc tego typu akweny tworzymy tylko wylęgarnie
132. komarów, które staną się udręką dla okolicznych mieszkańców. Ja i moi sąsiedzi stoimy na stanowisku,że Park w Dolince należy zostawić w takim stanie
w jakim jest on w tej chwili i wcale nie chcemy go zmieniać. Zmiany w postaci kolejnych zbiorników wodnych i wycinka zdrowych drzew wcale nie
poprawią wyglądu tego miejsca. Śmiem twierdzić, że tylko pogorszą sytuację. Drzewa powodują, że mamy świeższe powietrze (proszę nie zapominać,
że ten park znajduje się w obrębie kilku bardzo ruchliwych i szerokich arterii!) oraz dodatkowo chronią nas przed hałasem z tychże arterii!! Dlatego
uważam, że rewitalizacja tego miejsca powinna polegać na jak najmniejszej ingerencji człowieka i zakończyć się na ustawieniu dodatkowych koszy na
śmieci i ewentualnym utwardzeniu ścieżek w miejscach wydeptanych przez mieszkańców.
Beznadziejny projektant, który nie potrafi opracować planu w poszanowaniu przyrody.
Dolina ma swój ekosystem który działa idealnie. Wycinka drzew, kopanie stawów tylko naruszy równowagę. Można poprawić stan ścieżek i to w zasadzie
133. wszystko. Naturalna przyroda jest najpiękniejsza.
Jestem przeciwny temu planowi. Tory na deskorolki, to hałas. Boisko to hałas. Niech te elementy powstają na już zurbanizowanych miejscach, pełnych
betonu, murów.
Nie ruszajcie przyrody, proszę. Tylko w jej naturalnym kształcie będziemy mogli czerpać najwięcej radości, spokoju.

TAK
Zaplanowaliśmy
przejazd pod ul.
Puławską oraz
dostawienie ławek.

NIE
Zrezygnowaliśmy z
budowy aquaparku czy
basenu letniego,
ponieważ podstawą
nowej koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Dlatego planujemy
nowe nasadzenia
drzew, a nie ich
wycinkę.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Dostawimy nowe ławki,
a ścieżki będą miały
dotychczasowy
przebieg.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
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Pozdrawiam,
Mariusz P.

Dzień dobry, w związku z trwającymi konsultacjami w sprawie zagospodarowania Dolinki Służewieckiej, chcę zgłosić swoje uwagi.
Przede wszystkim przedstawione trzy warianty zagospodarowania tego terenu wiążą się z koniecznością wycięcia dużej liczby zdrowych drzew
(szczególnie w części zachodniej, sąsiadującej z ul. Puławską). Stanowią one nie tylko część "płuc" tego rejonu Mokotowa i Ursynowa, ale również
zmniejszają hałas od ul. Dolina Służewiecka. A celem tej wycinki jest rewitalizacja istniejących stawów i wybudowanie nowych. Nie tylko zmniejszy to
teren zielony, z którego korzystają mieszkańcy, ale również stworzy idealne warunki do wylęgu komarów, które już teraz dają się wszystkim we znaki.
Dolinka daje okolicznym mieszkańcom możliwość wytchnienia w przyjemnym otoczeniu, a proponowane działania zniszczą jej niepowtarzalny urok.
Zagospodarujmy ten teren w taki sposób, aby jak najmniej ingerować w naturę.
134.
Stwórzmy ścieżki rowerowe i ścieżki dla pieszych, miejsca rekreacji z dala od budynków mieszkalnych, parking pod wiaduktem w sąsiedztwie SDK, ale
bez bezsensownego betonowania tego terenu projektami "kamiennych rzek" i bez rzezi zdrowych drzew!
Zapewnijmy zamykane kosze na śmieci i ławki, tak aby to miejsce było przyjazne dla osób starszych, rodzin z dziećmi, właścicieli psów i innych osób,
które tak chętnie korzystają z naszej Dolinki.
Podsumowując - po co komu 13 stawów na rekreacyjnym terenie? (doliczając ten po drugiej stronie ulicy Puławskiej bedzie już 14) Mniej stawów, więcej
terenu takiego jakim jest teraz, gdzie można spacerować, piknikować, biegać.
z poważaniem, Ewa B.

135.

Szanowni Państwo, proszę o informacje, gdzie można składać sprzeciw wszystkim planom zagospodarowania przestrzeni tego terenu oraz ile tych
sprzeciwów powinno być, aby uchronić dziewiczość tego obszaru.
Z poważaniem, Wojciech R.

Dzień dobry,
W związku z trwającymi konsultacjami ws. zagospodarowania Dolinki Służewieckej chciałam oddać swój głos w dyskusji.
Bez względu na projekt (warianty niewiele się różnią) proszę o wzięcie pod uwagę następujących rzeczy (dot. głównie zachodniej strony od ul.
Puławskiej):
- betonowe wejścia z kamiennymi rzekami - korzystamy z zejść codziennie (z dzieckiem i psem), wybetonowane zejście zimą będzie niebezpieczne, a
przydatność kamiennej rzeki - ujmując to subtelnie - znikoma;
- staw wkopany ma zostać w miejscu, w którym zimą dzieci zjeżdżają na sankach; są to jedyne zbocza, gdzie dzieci mogą bezpiecznie zjeżdżać w okolicy
136. (kolejny najbliższy stok będzie po stronie Ursynowa przy Kopie Cwila). Staw pozbawi nas tej frajdy.
- odsunięcie maksymalnie spod budynków części rekreacyjnych - będzie to komfortowe dla mieszkańców bloków jak i użytkowników, poza tym niestety
trzeba się liczyć z "wieczornymi" bywalcami Dolinki, kórzy bardzo często rozbijają butelki. Jest to niebezpieczne dla dzieci i psów.
- kosze na śmieci - najlepiej w dużej liczbie i zamykane ( jak pod blokami Puławskiej 257) - dla psiarzy i dla piknikowiczów (w sezonie piknikowym
utrzymanie czystości graniczy z cudem ze względu na brak tych koszy i ptaki, które nocą wszystkie resztki wyciągają;
- parking pod wiaduktem łączącym Mokotów i Ursynów (w sąsiedztwie SDK) - w dniach, w których SDK organizuje imprezy brak jest miejsc do parkowania
(zablokowana jest cała ul. Bacha na tym odcinku), obecnie są tam również organizowane odbiory zamówień żywności ekologicznej oraz eventy Food
Trucków; skatepark można urządzić w innym miejscu;

Dlatego
zrezygnowaliśmy z
elementów
betonowych i
tworzących hałas.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Wejścia będą skromne i
zgodne z naturalnym
charakterem parku.
Pojawią się nowe kosze
na śmieci. Planujemy
nowe nasadzenia
drzew. Części
rekreacyjne
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- w strefie piknikowej ustawienie stolików/pni drzew dla pikinikowiczów - będzie to nie tylko wygodne dla miłośników grilla, ale również dla psiarzy,
którzy nie będą musieli omijać tej strefy ze swoimi pupilami;
- w związku z wycinką drzew - czy będą sadzone drzewa w innych miejscach (głównie od ulic)?
Uważam, że pomysł zagospodarowania Dolinki jest świetny, jednak ograniczmy nasze działania tak aby zminimalizować ingerencję ludzką w naturę i
dostosować plany do potrzeb mieszkańców i użytkowników tego fantastycznego miejsca. Szkoda wycinać zdrowe drzewa, które chronią od hałasu
pobliskich ulic, kopać dodatkowe stawy i przesadnie zalewać Dolinkę betonem. Zachowajmy jego niepowtarzalny charakter (miejsca do spacerów i
odpoczynku) i dostosujemy do potrzeb użytkowników, którzy już dziś wiedzą dlaczego lubią i wybierają to miejsce.

zaplanowane są tak, by
minimalizować hałas.
Zrezygnowaliśmy z
wykopywania nowego
stawu – dotychczasowe
stawy zostaną
zrewitalizowane
metodami przyjaznymi
dla środowiska.

Z poważaniem,
Magda G. z Synem, Mężem i psem
Witam,
Jestem mieszkańcem Mokotowa i chciałbym dołączyć do dyskusji nt. rewitalizacji Parku w Dolinie Służewieckiej.
Jest to miejsce, z którego korzystam często , zielone, przyjazne nam mieszkańcom. W Warszawie jest to bodajże jedyna taka zielona enklawa. Dlatego
też uważam, że wycinka drzew i zalanie tych miejsc wodą oraz wybudowanie kamiennej rzeki (czyli zabetonowanie jakiejś części zielonego terenu) jest
pozbawione sensu. Stojąca woda w stawach czy innych zbiornikach wodnych stanowi tylko znakomite środowisko do wylęgu komarów i innego
137. robactwa. Woda, która jest w tej chwili dostarcza nam już wystarczająco dużo insektów. Nowe nie są nam potrzebne!!! Wielu mieszkańcom Park w
Dolince podoba się dokładnie w takim stanie w jakim jest on w tej chwili i wcale nie chcemy go zmieniać. Zmiany w postaci kolejnych zbiorników
wodnych i wycinka zdrowych drzew wcale nie poprawią wyglądu tego miejsca. Śmiem twierdzić, że tylko pogorszą sytuację. Drzewa powodują, że mamy
świeższe powietrze (proszę nie zapominać, że ten park znajduje się w obrębie kilku bardzo ruchliwych i szerokich arterii!) oraz dodatkowo chronią nas
przed hałasem z tychże arterii!! Dlatego uważam, że rewitalizacja tego miejsca powinna polegać na jak najmniejszej ingerencji człowieka i zakończyć się
na ustawieniu dodatkowych koszy na śmieci i ewentualnym utwardzeniu ścieżek w miejscach wydeptanych przez mieszkańców. Uważam, że zachowanie
tego terenu w jak najbardziej naturalnym stanie jest najlepszym z możliwych rozwiązań.
Dzień dobry,
W związku z trwającymi konsultacjami ws. zagospodarowania Dolinki Służewieckej chciałam oddać swój głos w dyskusji. Bez względu na projekt
(warianty niewiele się różnią) proszę o wzięcie pod uwagę następujących rzeczy (dot. głównie zachodniej strony od ul. Puławskiej):

138.

- betonowe wejścia z kamiennymi rzekami - korzystamy z zejść codziennie (z dzieckiem i psem), wybetonowane zejście zimą będzie niebezpieczne, a
przydatność kamiennej rzeki - ujmując to subtelnie - znikoma;
- staw wkopany ma zostać w miejscu, w którym zimą dzieci zjeżdżają na sankach; są to jedyne zbocza, gdzie dzieci mogą bezpiecznie zjeżdżać w okolicy
(kolejny najbliższy stok będzie po stronie Ursynowa przy Kopie Cwila). Staw pozbawi nas tej frajdy.
- odsunięcie maksymalnie spod budynków części rekreacyjnych - będzie to komfortowe dla mieszkańców bloków jak i użytkowników, poza tym niestety
trzeba się liczyć z "wieczornymi" bywalcami Dolinki, kórzy bardzo często rozbijają butelki. Jest to niebezpieczne dla dzieci i psów.
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Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Wejścia będą skromne i
zgodne z naturalnym
charakterem parku.
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- kosze na śmieci - najlepiej w dużej liczbie i zamykane ( jak pod blokami Puławskiej 257) - dla psiarzy i dla piknikowiczów (w sezonie piknikowym
utrzymanie czystości graniczy z cudem ze względu na brak tych koszy i ptaki, które nocą wszystkie resztki wyciągają;
- parking pod wiaduktem łączącym Mokotów i Ursynów (w sąsiedztwie SDK) - w dniach, w których SDK organizuje imprezy brak jest miejsc do parkowania
(zablokowana jest cała ul. Bacha na tym odcinku), obecnie są tam również organizowane odbiory zamówień żywności ekologicznej oraz eventy Food
Trucków; skatepark można urządzić w innym miejscu;
- w strefie piknikowej ustawienie stolików/pni drzew dla pikinikowiczów - będzie to nie tylko wygodne dla miłośników grilla, ale również dla psiarzy,
którzy nie będą musieli omijać tej strefy ze swoimi pupilami;

zaplanowane są tak, by
minimalizować hałas.
Zrezygnowaliśmy z
wykopywania nowego
stawu – dotychczasowe
stawy zostaną
zrewitalizowane
metodami przyjaznymi
dla środowiska.

- w związku z wycinką drzew - czy będą sadzone drzewa w innych miejscach (głównie od ulic)?
Uważam, że pomysł zagospodarowania Dolinki jest świetny, jednak ograniczmy nasze działania tak aby zminimalizować ingerencję ludzką w naturę i
dostosować plany do potrzeb mieszkańców i użytkowników tego fantastycznego miejsca. Szkoda wycinać zdrowe drzewa, które chronią od hałasu
pobliskich ulic, kopać dodatkowe stawy i przesadnie zalewać Dolinkę betonem. Zachowajmy jego niepowtarzalny charakter (miejsca do spacerów i
odpoczynku) i dostosujemy do potrzeb użytkowników, którzy już dziś wiedzą dlaczego lubią i wybierają to miejsce.
Bardzo bardzo mi na tym zalezy, mimo ze jestem alergikiem i rozumiem ze drzewa mogą byc kłopotliwe. Mimo to są potrzebne i niewyobrażam sobie
mojej okolicy bez nich.
Pozdrawiam, Zuzanna P.

Witam, uważam, że Dolinka w takiej dzikiej formie, w jakiej jest teraz, jest piękna i nie potrzeba jej aż tak daleko idących zmian, jak zostały
zaproponowane. Jedyne, czego potrzeba, to uregulowanie istniejących stawów (niektóre już od dawna są jedynie zagłębieniami i widują tylko
deszczówkę) oraz postawienie większej liczby koszy na śmieci.
139. Jestem zdecydowanie przeciwna budowaniu kolejnych stanów i kąpieliska oraz proponowanych obiektów, które niepotrzebnie zagęszczą przestrzeń i
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Spośród zaproponowanych wariantów, wariant III wydaje mi się najmniej ingerujący. Mimo to, jako sama koncepcja i tak mi się nie podoba.
Pozdrawiam,
Marcela O.
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Dzień dobry,
w związku z trwającymi konsultacjami w sprawie zagospodarowania Dolinki Służewieckiej, chcę zgłosić swoje uwagi.
Przede wszystkim przedstawione trzy warianty zgospodarowania tego terenu wiążą się z koniecznością wycięcia dużej ilości zdrowych drzew (szczególnie
w części zachodniej, sąsiadującej z ul. Puławską). Stanowią one nie tylko część "płuc" tej części Mokotowa i Ursynowa, ale również zmniejszają hałas od
ul. Dolina Służewiecka. A celem tej wycinki jest rewitalizacja istniejących stawów i wybudowanie nowych. Nie tylko zmniejszy to teren zielony, z którego
140. korzystają mieszkańcy, ale również stworzy idealne warunki do wylęgu komarów, które już teraz dają się wszystkim we znaki.
Dolinka daje okolicznym mieszkańcom możliwość wytchnienia w przyjemnym otoczeniu, a proponowane działania zniszczą jej niepowtarzalny urok.
Zagospodarujmy ten teren w taki sposób, aby jak najmniej ingerować w naturę. Stwórzmy ścieżki rowerowe i ścieżki dla pieszych, miejsca rekreacji z
dala od budynków mieszkalnych, parking pod wiaduktem w sąsiedztwie SDK, ale bez bezsensownego betonowania tego terenu projektami kamiennych
rzek i rzeź. Zapewnijmy zamykane kosze na śmieci i ławki, tak aby to miejsce było przyjazne dla osób starszych, rodzin z dziećmi, właścicieli psów i innych
osób, które tak chętnie korzystają z naszej Dolinki. Artur D.M.

Dzień dobry,
w związku z trwającymi konsultacjami w sprawie zagospodarowania Dolinki Służewieckiej, chcę zgłosić swoje uwagi.
Przede wszystkim przedstawione trzy warianty zgospodarowania tego terenu wiążą się z koniecznością wycięcia dużej ilości zdrowych drzew (szczególnie
w części zachodniej, sąsiadującej z ul. Puławską). Stanowią one nie tylko część "płuc" tej części Mokotowa i Ursynowa, ale również zmniejszają hałas od
ul. Dolina Służewiecka. A celem tej wycinki jest rewitalizacja istniejących stawów i wybudowanie nowych. Nie tylko zmniejszy to teren zielony, z którego
141. korzystają mieszkańcy, ale również stworzy idealne warunki do wylęgu komarów, które już teraz dają się wszystkim we znaki.
Dolinka daje okolicznym mieszkańcom możliwość wytchnienia w przyjemnym otoczeniu, a proponowane działania zniszczą jej niepowtarzalny urok.
Zagospodarujmy ten teren w taki sposób, aby jak najmniej ingerować w naturę. Stwórzmy ścieżki rowerowe i ścieżki dla pieszych, miejsca rekreacji z
dala od budynków mieszkalnych, parking pod wiaduktem w sąsiedztwie SDK, ale bez bezsensownego betonowania tego terenu projektami kamiennych
rzek i rzeź. Zapewnijmy zamykane kosze na śmieci i ławki, tak aby to miejsce było przyjazne dla osób starszych, rodzin z dziećmi, właścicieli psów i innych
osób, które tak chętnie korzystają z naszej Dolinki.
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Witam,
Jestem mieszkańcem Mokotowa/Ursynowa i chciałbym dołączyć do dyskusji w sprawie rewitalizacji Parku w Dolinie Służewieckiej.
Jest to miejsce, z którego korzystam codziennie (spacery z dzieckiem, z psem), zielone, przyjazne nam mieszkańcom.
W Warszawie jest to bodajże jedyna taka zielona enklawa. Dlatego też uważam, że wycinka drzew i zalanie tych miejsc wodą oraz wybudowanie
kamiennej rzeki (czyli zabetonowanie jakiejś części zielonego terenu) jest pozbawione sensu.
Stojąca woda w stawach czy innych zbiornikach wodnych stanowi tylko znakomite środowisko do wylęgu komarów i innego robactwa. Woda, która jest
w tej chwili dostarcza nam już wystarczająco dużo insektów. Nowe nie są nam potrzebne!!!
142.
Wielu mieszkańcom Park w Dolince podoba się dokładnie w takim stanie w jakim jest on w tej chwili i wcale nie chcemy go zmieniać. Zmiany w postaci
kolejnych zbiorników wodnych i wycinka zdrowych drzew wcale nie poprawią wyglądu tego miejsca. Śmiem twierdzić, że tylko pogorszą sytuację.
Drzewa powodują, że mamy świeższe powietrze (proszę nie zapominać, że ten park znajduje się w obrębie kilku bardzo ruchliwych i szerokich arterii!)
oraz dodatkowo chronią nas przed hałasem z tychże arterii!!
Dlatego uważam, że rewitalizacja tego miejsca powinna polegać na jak najmniejszej ingerencji człowieka i zakończyć się na ustawieniu dodatkowych
koszy na śmieci i ewentualnym utwardzeniu ścieżek w miejscach wydeptanych przez mieszkańców.
Zachowanie tego terenu w jak najbardziej naturalnym stanie jest najlepszym z możliwych rozwiązań. NIE POPRAWIAJMY NATURY!!!!
Pozdrawiam serdecznie, Marcin C.
Witam, Jestem mieszkanką Mokotowa i chciałabym dołączyć do dyskusji nt. rewitalizacji Parku w Dolinie Służewieckiej. Jest to miejsce, z którego
korzystam codziennie (spacery z dzieckiem i psem), zielone, przyjazne nam mieszkańcom. W Warszawie jest to bodajże jedyna taka zielona enklawa.
Dlatego też uważam, że wycinka drzew i zalanie tych miejsc wodą oraz wybudowanie kamiennej rzeki (czyli zabetonowanie jakiejś części zielonego
terenu) jest pozbawione sensu. Stojąca woda w stawach czy innych zbiornikach wodnych stanowi tylko znakomite środowisko do wylęgu komarów i
innego robactwa. Woda, która jest w tej chwili dostarcza nam już wystarczająco dużo insektów. Nowe nie są nam potrzebne!!! Wielu mieszkańcom Park
w Dolince podoba się dokładnie w takim stanie w jakim jest on w tej chwili i wcale nie chcemy go zmieniać. Zmiany w postaci kolejnych zbiorników
143.
wodnych i wycinka zdrowych drzew wcale nie poprawią wyglądu tego miejsca. Śmiem twierdzić, że tylko pogorszą sytuację. Drzewa powodują, że mamy
świeższe powietrze (proszę nie zapominać, że ten park znajduje się w obrębie kilku bardzo ruchliwych i szerokich arterii!) oraz dodatkowo chronią nas
przed hałasem z tychże arterii!! Dlatego uważam, że rewitalizacja tego miejsca powinna polegać na jak najmniejszej ingerencji człowieka i zakończyć się
na ustawieniu dodatkowych koszy na śmieci i ewentualnym utwardzeniu ścieżek w miejscach wydeptanych przez mieszkańców. Uważam, że zachowanie
tego terenu w jak najbardziej naturalnym stanie jest najlepszym z możliwych rozwiązań. NIE POPRAWIAJMY NATURY!!!! Mieszkańcy nie chcą tak daleko
idących zmian, na które trzeba dodatkowo wydać tak gigantyczne kwoty. Mieszkanka Melody Park, Monika W.

Dzień
dobry,
w związku z trwającymi konsultacjami w sprawie zagospodarowania Dolinki Służewieckiej, chcę zgłosić swoje uwagi.
Przede wszystkim przedstawione trzy warianty zgospodarowania tego terenu wiążą się z koniecznością wycięcia dużej ilości zdrowych drzew (szczególnie
w części zachodniej, sąsiadującej z ul. Puławską). Stanowią one nie tylko część "płuc" tej części Mokotowa i Ursynowa, ale również zmniejszają hałas od
ul. Dolina Służewiecka. A celem tej wycinki jest rewitalizacja istniejących stawów i wybudowanie nowych. Nie tylko zmniejszy to teren zielony, z którego
144.
korzystają mieszkańcy, ale również stworzy idealne warunki do wylęgu komarów, które już teraz dają się wszystkim we znaki.
Dolinka daje okolicznym mieszkańcom możliwość wytchnienia w przyjemnym otoczeniu, a proponowane działania zniszczą jej niepowtarzalny
urok.Zagospodarujmy ten teren w taki sposób, aby jak najmniej ingerować w naturę. Stwórzmy ścieżki rowerowe i ścieżki dla pieszych, miejsca rekreacji
z dala od budynków mieszkalnych, parking pod wiaduktem w sąsiedztwie SDK, ale bez bezsensownego betonowania tego terenu projektami kamiennych
rzek i rzeź. Zapewnijmy zamykane kosze na śmieci i ławki, tak aby to miejsce było przyjazne dla osób starszych, rodzin z dziećmi, właścicieli psów i innych
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osób,
które
z poważaniem, Katarzyna L.
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Dzień dobry,
w związku z trwającymi konsultacjami w sprawie zagospodarowania Dolinki Służewieckiej, chcę zgłosić swoje uwagi. Na wstępie żądam !!!!!! aby został
zabezpieczony kanałek do którego są wpuszczane bezpośrednio ścieki .
Smród jest tak wielki, że nie da się tam spacerować. Jest to celowe działanie gdyż wieczorem i w nocy narasta znacząco fetor szamba. JAK JUŻ NIE
145.
PRACUJĄ ODNOŚNE SŁUŻBY OCHRONY ŚRODOWISKA. Z A P Y T A N I E ??? Czy tym fetorem mają być napełnione wymyślone stawy i rozlewiska?
PROSZĘ O WSTRZYMANIE WYMYŚLONYCH PLANÓW DO MOMENTU USUNIĘCA SMRODU Z NASZEGO KANAŁKU !!!!!!!!
Do tego momentu jestem przeciwny jakimkolwiek Waszym planom !
Proszę o odpowiedz . Mój telefon …, Pozdrawiam / Best regards, Zbigniew A.

Dzień dobry,
w związku z trwającymi konsultacjami w sprawie zagospodarowania Dolinki Służewieckiej, chcę zgłosić swoje uwagi.

146.

Przede wszystkim przedstawione trzy warianty zagospodarowania tego terenu wiążą się z koniecznością wycięcia dużej ilości zdrowych drzew
(szczególnie w części zachodniej, sąsiadującej z ul. Puławską). Stanowią one nie tylko część "płuc" tej części Mokotowa i Ursynowa, ale również
zmniejszają hałas od ul. Dolina Służewiecka. A celem tej wycinki jest rewitalizacja istniejących stawów i wybudowanie nowych. Nie tylko zmniejszy to
teren zielony, z którego korzystają mieszkańcy, ale również stworzy idealne warunki do wylęgu komarów, które już teraz dają się wszystkim we znaki.
Dolinka daje okolicznym mieszkańcom możliwość wytchnienia w przyjemnym otoczeniu, a proponowane działania zniszczą jej niepowtarzalny urok.
Zagospodarujmy ten teren w taki sposób, aby jak najmniej ingerować w naturę. Stwórzmy ścieżki rowerowe i ścieżki dla pieszych, miejsca rekreacji z
dala od budynków mieszkalnych, parking pod wiaduktem w sąsiedztwie SDK, ale bez bezsensownego betonowania tego terenu projektami kamiennych
rzek. Zapewnijmy zamykane kosze na śmieci i ławki, tak aby to miejsce było przyjazne dla osób starszych, rodzin z dziećmi, właścicieli psów i innych
osób, które tak chętnie korzystają z naszej Dolinki.
Poza tym w projekcie budżetu (głosowałem za zmianami w Dolince) mowa była o !dolesianiu a nie odlesianiu!. Maciej Z.
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Dzień dobry,W związku z trwającymi konsultacjami w sprawie zagospodarowania Dolinki Służewieckiej, chcę zgłosić swoje uwagi.
Przede wszystkim przedstawione trzy warianty zgospodarowania tego terenu wiążą się z koniecznością wycięcia dużej ilości zdrowych drzew (szczególnie
w części zachodniej, sąsiadującej z ul. Puławską). Stanowią one nie tylko część "płuc" tej części Mokotowa i Ursynowa, ale również zmniejszają hałas od
ul. Dolina Służewiecka. A celem tej wycinki jest rewitalizacja istniejących stawów i wybudowanie nowych. Nie tylko zmniejszy to teren zielony, z którego
korzystają mieszkańcy, ale również stworzy idealne warunki do wylęgu komarów, które już teraz dają się wszystkim we znaki.
Dolinka daje okolicznym mieszkańcom możliwość wytchnienia w przyjemnym otoczeniu, a proponowane działania zniszczą jej niepowtarzalny urok.
147.

Zagospodarujmy ten teren w taki sposób, aby jak najmniej ingerować w naturę. Stwórzmy ścieżki rowerowe i ścieżki dla pieszych, miejsca rekreacji z
dala od budynków mieszkalnych, parking pod wiaduktem w sąsiedztwie SDK, ale bez bezsensownego betonowania tego terenu projektami kamiennych
rzek i rzeź. Zapewnijmy zamykane kosze na śmieci i ławki, tak aby to miejsce było przyjazne dla osób starszych, rodzin z dziećmi, właścicieli psów i innych
osób, które tak chętnie korzystają z naszej Dolinki.
Pozdrawiam,
Aleksandra S.

Dzień
dobry,
w związku z trwającymi konsultacjami w sprawie zagospodarowania Dolinki Służewieckiej, chcę zgłosić swoje uwagi.
Przede wszystkim przedstawione trzy warianty zgospodarowania tego terenu wiążą się z koniecznością wycięcia dużej ilości zdrowych drzew (szczególnie
w części zachodniej, sąsiadującej z ul. Puławską). Stanowią one nie tylko część "płuc" tej części Mokotowa i Ursynowa, ale również zmniejszają hałas
od ul. Dolina Służewiecka. A celem tej wycinki jest rewitalizacja istniejących stawów i wybudowanie nowych. Nie tylko zmniejszy to teren zielony, z
którego korzystają mieszkańcy, ale również stworzy idealne warunki do wylęgu komarów, które już teraz dają się wszystkim we znaki. Dolinka daje
148. okolicznym mieszkańcom możliwość wytchnienia w przyjemnym otoczeniu, a proponowane działania zniszczą jej niepowtarzalny urok. Zagospodarujmy
ten teren w taki sposób, aby jak najmniej ingerować w naturę. Stwórzmy ścieżki rowerowe i ścieżki dla pieszych, miejsca rekreacji z dala od budynków
mieszkalnych, parking pod wiaduktem w sąsiedztwie SDK, ale bez bezsensownego betonowania tego terenu projektami kamiennych rzek i rzeź.
Zapewnijmy zamykane kosze na śmieci i ławki, tak aby to miejsce było przyjazne dla osób starszych, rodzin z dziećmi, właścicieli psów i innych osób,
które tak chętnie korzystają z naszej Dolinki.
Z poważaniem, Marek i Stanisława W.
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Witam,
Jestem mieszkańcem Mokotowa i chciałabym dołączyć do dyskusji nt. rewitalizacji Parku w Dolinie Służewieckiej.
Jest to miejsce, z którego korzystam codziennie (spacery z dzieckiem, z psem), zielone, przyjazne nam mieszkańcom. W Warszawie jest to bodajże jedyna
taka zielona enklawa. Dlatego też uważam, że wycinka drzew i zalanie tych miejsc wodą oraz wybudowanie kamiennej rzeki (czyli zabetonowanie jakiejś
części zielonego terenu) jest pozbawione sensu. Stojąca woda w stawach czy innych zbiornikach wodnych stanowi tylko znakomite środowisko do
wylęgu komarów i innego robactwa. Woda, która jest w tej chwili dostarcza nam już wystarczająco dużo insektów. Nowe nie są nam potrzebne!!! Wielu
mieszkańcom Park w Dolince podoba się dokładnie w takim stanie w jakim jest on w tej chwili i wcale nie chcemy go zmieniać. Zmiany w postaci
149.
kolejnych zbiorników wodnych i wycinka zdrowych drzew wcale nie poprawią wyglądu tego miejsca. Śmiem twierdzić, że tylko pogorszą sytuację.
Drzewa powodują, że mamy świeższe powietrze (proszę nie zapominać, że ten park znajduje się w obrębie kilku bardzo ruchliwych i szerokich arterii!)
oraz dodatkowo chronią nas przed hałasem z tychże arterii!! Dlatego uważam, że rewitalizacja tego miejsca powinna polegać na jak najmniejszej
ingerencji człowieka i zakończyć się na ustawieniu dodatkowych koszy na śmieci i ewentualnym utwardzeniu ścieżek w miejscach wydeptanych przez
mieszkańców. Uważam, że zachowanie tego terenu w jak najbardziej naturalnym stanie jest najlepszym z możliwych rozwiązań. NIE POPRAWIAJMY
NATURY!!!! Jak to mówią NIE BYŁO NAS BYŁ LAS, NIE BĘDZIE NAS BĘDZIE LAS!
Mieszkanka Melody Park

Witam,
Jestem mieszkańcem Mokotowa/Ursynowa i chciałbym dołączyć do dyskusji nt. rewitalizacji Parku w Dolinie Służewieckiej.
150. Jest to miejsce, z którego korzystam codziennie (spacery z dzieckiem, z psem), zielone, przyjazne nam mieszkańcom. W Warszawie jest to bodajże jedyna

taka zielona enklawa. Dlatego też uważam, że wycinka drzew i zalanie tych miejsc wodą oraz wybudowanie kamiennej rzeki (czyli zabetonowanie jakiejś
części zielonego terenu) jest pozbawione sensu. Stojąca woda w stawach czy innych zbiornikach wodnych stanowi tylko znakomite środowisko do
wylęgu komarów i innego robactwa. Woda, która jest w tej chwili dostarcza nam już wystarczająco dużo insektów. Nowe nie są nam potrzebne!!! Wielu
mieszkańcom Park w Dolince podoba się dokładnie w takim stanie w jakim jest on w tej chwili i wcale nie chcemy go zmieniać. Zmiany w postaci
kolejnych zbiorników wodnych i wycinka zdrowych drzew wcale nie poprawią wyglądu tego miejsca. Śmiem twierdzić, że tylko pogorszą sytuację.
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Drzewa powodują, że mamy świeższe powietrze (proszę nie zapominać, że ten park znajduje się w obrębie kilku bardzo ruchliwych i szerokich arterii!)
oraz dodatkowo chronią nas przed hałasem z tychże arterii!! Dlatego uważam, że rewitalizacja tego miejsca powinna polegać na jak najmniejszej
ingerencji człowieka i zakończyć się na ustawieniu dodatkowych koszy na śmieci i ewentualnym utwardzeniu ścieżek w miejscach wydeptanych przez
mieszkańców. Uważam, że zachowanie tego terenu w jak najbardziej naturalnym stanie jest najlepszym z możliwych rozwiązań. NIE POPRAWIAJMY
NATURY!!!! Jak to mówią NIE BYŁO NAS BYŁ LAS, NIE BĘDZIE NAS BĘDZIE LAS!
Andrzej P.
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Dzień dobry,
Jako mieszkanka osiedla Melody Park, potwierdzam opinię sąsiadów i nie zgadzam się na pomysł wycięcia drzew, które zapewniają wytchnienie od
zgiełku centrum miasta.
Zarówno opinia pierwsza, jak i druga jest mi bliska, załączam obie, by nie powtarzać tych samych argumentów. Wierzę, że sugestie mieszkańców zostaną
wzięte przez Państwa pod uwagę.
Z wyrazami szacunku, Beata K.
Opinia nr 1:
Dzień dobry, w związku z trwającymi konsultacjami w sprawie zagospodarowania Dolinki Służewieckiej, chcę zgłosić swoje uwagi.
Przede wszystkim przedstawione trzy warianty zgospodarowania tego terenu wiążą się z koniecznością wycięcia dużej ilości zdrowych drzew (szczególnie
w części zachodniej, sąsiadującej z ul. Puławską). Stanowią one nie tylko część "płuc" tej części Mokotowa i Ursynowa, ale również zmniejszają hałas
151. od ul. Dolina Służewiecka. A celem tej wycinki jest rewitalizacja istniejących stawów i wybudowanie nowych. Nie tylko zmniejszy to teren zielony, z
którego korzystają mieszkańcy, ale również stworzy idealne warunki do wylęgu komarów, które już teraz dają się wszystkim we znaki.
Dolinka daje okolicznym mieszkańcom możliwość wytchnienia w przyjemnym otoczeniu, a proponowane działania zniszczą jej niepowtarzalny urok.
Zagospodarujmy ten teren w taki sposób, aby jak najmniej ingerować w naturę. Stwórzmy ścieżki rowerowe i ścieżki dla pieszych, miejsca rekreacji z
dala od budynków mieszkalnych, parking pod wiaduktem w sąsiedztwie SDK, ale bez bezsensownego betonowania tego terenu projektami kamiennych
rzek i rzeź. Zapewnijmy zamykane kosze na śmieci i ławki, tak aby to miejsce było przyjazne dla osób starszych, rodzin z dziećmi, właścicieli psów i innych
osób, które tak chętnie korzystają z naszej Dolinki.
Opinia nr 2
Witam,
Jestem mieszkańcem Mokotowa/Ursynowa i chciałbym/chciałabym dołączyć do dyskusji nt. rewitalizacji Parku w Dolinie Służewieckiej.
Jest to miejsce, z którego korzystam codziennie (spacery z dzieckiem, z psem), zielone, przyjazne nam mieszkańcom. W Warszawie jest to bodajże jedyna
taka zielona enklawa. Dlatego też uważam, że wycinka drzew i zalanie tych miejsc wodą oraz wybudowanie kamiennej rzeki (czyli zabetonowanie jakiejś
części zielonego terenu) jest pozbawione sensu. Stojąca woda w stawach czy innych zbiornikach wodnych stanowi tylko znakomite środowisko do
wylęgu komarów i innego robactwa. Woda, która jest w tej chwili dostarcza nam już wystarczająco dużo insektów. Nowe nie są nam potrzebne!!! Wielu

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Dlatego
zrezygnowaliśmy z
kopania nowych
stawów, a wszelkie
działania będą
prowadzone tak, by
minimalizować
ingerencję w naturę.
Pojawią się nowe kosze
na śmieci i ławki.
Zrezygnowaliśmy z
wprowadzania
elementów
betonowych na terenie
parku.
Planujemy również
nowe nasadzenia
drzew.

62

mieszkańcom Park w Dolince podoba się dokładnie w takim stanie w jakim jest on w tej chwili i wcale nie chcemy go zmieniać. Zmiany w postaci
kolejnych zbiorników wodnych i wycinka zdrowych drzew wcale nie poprawią wyglądu tego miejsca. Śmiem twierdzić, że tylko pogorszą sytuację.
Drzewa powodują, że mamy świeższe powietrze (proszę nie zapominać, że ten park znajduje się w obrębie kilku bardzo ruchliwych i szerokich arterii!)
oraz dodatkowo chronią nas przed hałasem z tychże arterii!! Dlatego uważam, że rewitalizacja tego miejsca powinna polegać na jak najmniejszej
ingerencji człowieka i zakończyć się na ustawieniu dodatkowych koszy na śmieci i ewentualnym utwardzeniu ścieżek w miejscach wydeptanych przez
mieszkańców. Uważam, że zachowanie tego terenu w jak najbardziej naturalnym stanie jest najlepszym z możliwych rozwiązań. NIE POPRAWIAJMY
NATURY!!!! Jak to mówią NIE BYŁO NAS BYŁ LAS, NIE BĘDZIE NAS BĘDZIE LAS!
Mieszkańcy Melody Park

Witam,
w związku z trwającymi konsultacjami w sprawie zagospodarowania Dolinki Służewieckiej, chcę zgłosić swoje uwagi, tym bardziej, że głosowałam w
budżecie obywatelskim na projekt dotyczący Dolinki. Tylko nikt nie przypuszczał, że projekty będą niezgodne z naszymi intencjami i wyobrażeniami!

152.

Przede wszystkim przedstawione trzy warianty zagospodarowania tego terenu wiążą się z koniecznością wycięcia dużej ilości zdrowych drzew
(szczególnie w części zachodniej, sąsiadującej z ul. Puławską). Stanowią one nie tylko część "płuc" tej części Mokotowa i Ursynowa, ale również
zmniejszają hałas od ul. Dolina Służewiecka. A celem tej wycinki jest rewitalizacja istniejących stawów i wybudowanie nowych. Nie tylko zmniejszy to
teren zielony, z którego korzystają mieszkańcy, ale również stworzy idealne warunki do wylęgu komarów, które już teraz dają się wszystkim we znaki.
Istniejące stawy są zupełnie wystarczające i nie ma potrzeby tworzenia nowych.
Dolinka daje okolicznym mieszkańcom możliwość wytchnienia w przyjemnym otoczeniu, a proponowane działania zniszczą jej niepowtarzalny urok.
Latem okoliczni mieszkańcy opalają się, robią pikniki, grają na trawie. Zimą dzieci zjeżdżają z górki, która wg planów ma zostać zastąpiona stawem.
Zagospodarujmy ten teren w taki sposób, aby jak najmniej ingerować w naturę. Stwórzmy ścieżki rowerowe i ścieżki dla pieszych, miejsca rekreacji z
dala od budynków mieszkalnych, parking pod wiaduktem w sąsiedztwie SDK, ale bez bezsensownego betonowania tego terenu projektami kamiennych
rzek i stawów. Zapewnijmy zamykane kosze na śmieci i ławki, tak aby to miejsce było przyjazne dla osób starszych, rodzin z dziećmi, właścicieli psów i
innych osób, które tak chętnie korzystają z naszej Dolinki.
Małgorzata D. z rodziną

Szanowni Państwo,
Piszę
w
sprawie
nowych
planów
zagospodarowania
przestrzeni
w
Dolnie
Służewieckiej:
http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/wymyslmy-razem-doline-sluzewska
153.
Jestem mocno zaniepokojona informacjami, że planowana jest wycinka drzew oraz zmiana naturalnego krajobrazu Dolinki.
Pięć lat temu kupiłam w tym miejscu mieszkanie w dużym stopniu ze względu na dostępność zieleni - naturalnego i zadbanego krajobrazu, wyjątkowego
ekosystemu dostępnego na wyciągnięcie ręki w środku Warszawy. Nie wyobrażam sobie aby zniknęły stąd piękne drzewa i powstały bezduszne oczka
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wody, które nie będą służyć niczemu oprócz wylęgiwaniu komarów. Chciałabym aby moje dzieci miały kiedyś okazję na kontakt z nietkniętą przyrodą,
na zadumę nad różnorodnością znajdujących się w SND roślin, ptactwa i owadów. Nie zaburzajmy tej równowagi!
Zwracam się do Państwa o interwencję. Niech SND nie będzie kolejnym miejscem w Warszawie gdzie zaniechano poszanowania drzewostanu i
naturalnego
krajobrazu!
Z wyrazami szacunku,
Aleksandra P.

Dzień dobry,
w związku z trwającymi konsultacjami w sprawie zagospodarowania Dolinki Służewieckiej, chcę zgłosić swoje uwagi.
Przede wszystkim przedstawione trzy warianty zgospodarowania tego terenu wiążą się z koniecznością wycięcia dużej ilości zdrowych drzew (szczególnie
w części zachodniej, sąsiadującej z ul. Puławską). Stanowią one nie tylko część "płuc" tej części Mokotowa i Ursynowa, ale również zmniejszają hałas od
ul. Dolina Służewiecka. A celem tej wycinki jest rewitalizacja istniejących stawów i wybudowanie nowych. Nie tylko zmniejszy to teren zielony, z którego
korzystają mieszkańcy, ale również stworzy idealne warunki do wylęgu komarów, które już teraz dają się wszystkim we znaki.
154. Dolinka daje okolicznym mieszkańcom możliwość wytchnienia w przyjemnym otoczeniu, a proponowane działania zniszczą jej niepowtarzalny urok.

Zagospodarujmy ten teren w taki sposób, aby jak najmniej ingerować w naturę. Stwórzmy ścieżki rowerowe i ścieżki dla pieszych, miejsca rekreacji z
dala od budynków mieszkalnych, parking pod wiaduktem w sąsiedztwie SDK, ale bez bezsensownego betonowania tego terenu projektami kamiennych
rzek i rzeź. Zapewnijmy zamykane kosze na śmieci i ławki, tak aby to miejsce było przyjazne dla osób starszych, rodzin z dziećmi, właścicieli psów i innych
osób, które tak chętnie korzystają z naszej Dolinki.
Jan S.

Dzień dobry,
Jestem mieszkanką Mokotowa i chciałabym dołączyć do dyskusji nt. rewitalizacji w Dolinie Służewieckiej. Jest to miejsce bardzo miłe i przyjazne,
155. korzystam z niego codziennie podczas jazdy na rowerze oraz wieczornych spacerów. Nie ma takich wielu miejsc w Warszawie a stojąca woda tylko

zmieni cały ten klimat. Większość mieszkańców chciałaby, by ten Park został w takim stanie jakim jest. Drzewa działają uspokajająco i wyciszają wszelki
hałas więc żadne zmiany nie są potrzebne. Natura nie potrzebuje zmiany tylko pomocy od człowieka, dbajmy o nią a wszystkim będzie sprzyjał klimat
tego ów Parku.
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Szanowni Państwo,
Od niedawna jestem mieszkańcem Mokotowa. Blok w którym mieszkam bezpośrednio sąsiaduje z Parkiem Dolina Służewiecka w pobliżu ulicy Bacha.
Nie ukrywam, że jednym z powodów, który skłonil mnie do zakupu mieszkania w tym miejscu była bezpośrednia bliskość Parku Dolina Służewiecka.
Wyjątkowość tego miejsca polega na jego naturalnym kształcie, który pozwolił naturze ewoluować i rozwijac się bez większej ingerencji człowieka. Pod
tym względem jest to unikalny na skalę Warszawy park, który stał się siedliskiem wielu gatunków ptaków oraz naturalną barierą chroniącą mieszkańców
od zgiełku ruchliwych ulic, jak Dolinka Służewiecka czy ulica Puławska.
W przedstawionych przez Państwa wariantach zagospodarowania tego rozległego terenu nie sposób nie zauważyć, że znaczną część istniejącego
starodrzewu planuje się wyciąć, nie rekompensując tego w wystarczający sposób nowymi nasadzeniami.
W przedstawionych projektach proporcja wyciętych drzew do nowych nasadzeń jest niewystarczająca. Projektujący zapomnieli chyba, jakim dobrem w
środowisku miejskim jest dorosłe, zdrowe drzewo. Nieliczne drzewa, które według projektów mają byc posadzone bedą rosły latami i, o ile się przyjmą,
nie stworzą równie atrakcyjnej wizualnie, jak i skutecznej bariery przed halasem i zanieczyszczeniami, co istniejący drzewostan. Na pewno nie w
perspektywie kilku anie kilkunastu nawet lat.
156. Co więcej, drzewa planuje się wyciąć aby 'rewitalizować' dawne, bądź stworzyć nowe, sztuczne zbiorniki wodne o bliżej nieokreślonym celu. Niektóre z

nich zostały w projekcie określone mianem &#x2018;kąpielisk&#x2019;, które staną się zapewne co najwyżej kąpieliskami dla psów, z których ludzie
nie będą chcieli korzystać. Z pewnością natomiast będzie to siedlisko komarów, które i tak występują w każdym parku w
&#x2018;wystarczającej&#x2019; liczbie, bądź woda będzie 'kwitnąć' w lato biorąc pod uwagę podwyższające się temperatury i zmieniający klimat.
Tegoroczna susza pokazała, co dzieje się nie tylko ze zbiornikami wodnymi ale i zielenią, której nie towarzyszą wysokie i stare drzewa - nie przyczyniajmy
się do stworzenia w tym miejscu kolejnego klepiska!

Zwracam się zatem do Państwa z gorącą prośbą &#x2013; nie zmieniajcie natury tego miejsca. Nie są tu potrzebne betonowe strefy wejścia, czy
utwardzone nawierzchnie, które w lato magazynują cieplo, by je wieczorem oddawać. Nie wycinajcie proszę drzew, które są zdrowe i dodają tylko uroku
temu miejscu.
Owszem, Park Dolina Służewiecka może być jeszcze piekniejszym miejscem, ale nie potrzebne jest do tego dewastowanie istniejącej zieleni. Wystarczy
wykorzystać istniejące &#x2018;wydeptane&#x2019; ścieżki i wykorzystać te szlaki do wyznaczenia alejek. Dobrym pomysłem jest poprowadzenie
ścieżek rowerowych wzdłuż potoku, ale niech dominującą barwą będzie zieleń, a nie szarość betonu i kamienia. Doceńmy naturalny urok tego miejsca.
Dodajmy ławki i kosze na śmieci, których tu brakuje i to już wystarczy, aby Dolina Służewiecka okazala się bardziej przyjemną dla ludzi, który korzystają
z tego miejsca - czy to na spacer z rodziną lub psem, czy na przejażdżkę rowerową albo by znaleźć chwilę wyciszenia.
Nie wprowadzajmy tu zgiełku, uszanujmy dzikich &#x2018;mieszkańców&#x2019; parku i pozwólmy naturze podążać zwoim torem. Na całym świecie
odchodzi się od podporządkowywania natury człowiekowi na rzecz jego z nią współistnienia. Idźmy zatem tym torem zamiast ingerować w naturę, by
za kilka lat przekonać się, że zniszczyliśmy coś, co było tak cenne i czego odwrócić się nie da.
Z poważaniem, Maciej P.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Dlatego
zrezygnowaliśmy z
kopania nowych
stawów, a wszelkie
działania będą
prowadzone tak, by
minimalizować
ingerencję w naturę.
Pojawią się nowe kosze
na śmieci i ławki.
Zrezygnowaliśmy z
wprowadzania
elementów
betonowych na terenie
parku.
Planujemy również
nowe nasadzenia
drzew. Ścieżki będą
przebiegały zgodnie z
istniejącymi
przedeptami.
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Witam,
Jestem mieszkanką Mokotowa i chciałabym dołączyć do dyskusji nt. rewitalizacji Parku w Dolinie Służewieckiej.
Jest to miejsce, z którego korzystam codziennie (spacery z dzieckiem, z psem), zielone, przyjazne nam mieszkańcom. W Warszawie jest to bodajże jedyna
taka zielona enklawa. Dlatego też uważam, że wycinka drzew i zalanie tych miejsc wodą oraz wybudowanie kamiennej rzeki (czyli zabetonowanie jakiejś
części zielonego terenu) jest pozbawione sensu. Stojąca woda w stawach czy innych zbiornikach wodnych stanowi tylko znakomite środowisko do
wylęgu komarów i innego robactwa. Woda, która jest w tej chwili dostarcza nam już wystarczająco dużo insektów. Nowe nie są nam potrzebne!!! Wielu
157. mieszkańcom Park w Dolince podoba się dokładnie w takim stanie w jakim jest on w tej chwili i wcale nie chcemy go zmieniać. Zmiany w postaci
kolejnych zbiorników wodnych i wycinka zdrowych drzew wcale nie poprawią wyglądu tego miejsca. Śmiem twierdzić, że tylko pogorszą sytuację.
Drzewa powodują, że mamy świeższe powietrze (proszę nie zapominać, że ten park znajduje się w obrębie kilku bardzo ruchliwych i szerokich arterii!)
oraz dodatkowo chronią nas przed hałasem z tychże arterii!! Dlatego uważam, że rewitalizacja tego miejsca powinna polegać na jak najmniejszej
ingerencji człowieka i zakończyć się na ustawieniu dodatkowych koszy na śmieci i ewentualnym utwardzeniu ścieżek w miejscach wydeptanych przez
mieszkańców. Uważam, że zachowanie tego terenu w jak najbardziej naturalnym stanie jest najlepszym z możliwych rozwiązań.
NIE POPRAWIAJMY NATURY!!!! Jak to mówią NIE BYŁO NAS BYŁ LAS, NIE BĘDZIE NAS BĘDZIE LAS!
Mieszkanka Mokotowa
Witam,
Jestem mieszkańcem Mokotowa i chciałbym dołączyć do dyskusji nt. rewitalizacji Parku w Dolinie Służewieckiej.
Jest to miejsce, z którego korzystam codziennie (spacery z dzieckiem, z psem), zielone, przyjazne nam mieszkańcom. W Warszawie jest to bodajże jedyna
taka zielona enklawa. Dlatego też uważam, że wycinka drzew i zalanie tych miejsc wodą oraz wybudowanie kamiennej rzeki (czyli zabetonowanie jakiejś
części zielonego terenu) jest pozbawione sensu. Stojąca woda w stawach czy innych zbiornikach wodnych stanowi tylko znakomite środowisko do
wylęgu komarów i innego robactwa. Woda, która jest w tej chwili dostarcza nam już wystarczająco dużo insektów. Nowe nie są nam potrzebne!!!
158. Wielu mieszkańcom Park w Dolince podoba się dokładnie w takim stanie w jakim jest on w tej chwili i wcale nie chcemy go zmieniać.

Zmiany w postaci kolejnych zbiorników wodnych i wycinka zdrowych drzew wcale nie poprawią wyglądu tego miejsca. Śmiem twierdzić, że tylko
pogorszą sytuację. Drzewa powodują, że mamy świeższe powietrze (proszę nie zapominać, że ten park znajduje się w obrębie kilku bardzo ruchliwych i
szerokich arterii!) oraz dodatkowo chronią nas przed hałasem z tychże arterii!!
Dlatego uważam, że rewitalizacja tego miejsca powinna polegać na jak najmniejszej ingerencji człowieka i zakończyć się na ustawieniu dodatkowych
koszy na śmieci i ewentualnym utwardzeniu ścieżek w miejscach wydeptanych przez mieszkańców. Uważam, że zachowanie tego terenu w jak
najbardziej naturalnym stanie jest najlepszym z możliwych rozwiązań. NIE POPRAWIAJMY NATURY!!!! Jak to mówią NIE BYŁO NAS BYŁ LAS, NIE BĘDZIE
NAS BĘDZIE LAS! Pozdrawiam, Michał B.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Dlatego
zrezygnowaliśmy z
wprowadzania
elementów
betonowych, kopania
nowych stawów.
Pojawią się nowe kosze
na śmieci i ławki.
Planujemy również
nowe nasadzenia
drzew. Ścieżki będą
przebiegały zgodnie z
istniejącymi
przedeptami.
TAK
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koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Dlatego
zrezygnowaliśmy z
wprowadzania
elementów
betonowych, kopania
nowych stawów.
Pojawią się nowe kosze
na śmieci i ławki.
Planujemy również
nowe nasadzenia
drzew. Ścieżki będą
przebiegały zgodnie z
istniejącymi
przedeptami.
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Witam
Jestem mieszkańcem bloku Noskowskiego. mam 30 lat i mam dwójkę dzieci (6 oraz 5 lat) Mam kilka uwag dotyczących planów zagopodarowania Dolinki
Służewieckiej.
1. Nie widzę potrzeby budowania dodatkowego boiska do piłki nożnej. Na osiedlu mamy już 2 dobre boiska (spółdzielcze wzdłuż ul. Noskowskiego oraz
w przy szkole nr 46) . Moim zdaniem zdecydowanie lepszym rozwiązaniem byłoby powszechne otwarcie boiska zarządzanego przez spółdzielnię.
Spółdzielnia nie wyprawcowała sensownego modelu udostępniania boiska. Pilnuje go dziwny dziadek, który wpuszcza osoby w zależności od tego, jak
mu się spodobają. Nie mażna także zorganizować większej ekipy, bo spółdzielnia boi się, że ktoś boisko zniszczy. Proponuje dogadać się ze spółdzielnią
tak, żeby powszechnie otworzyć boisko (z zarezerwowaniem czasu dla OKS Służew) w zamian za przejęcie kosztów jego utrzymania i ochrony.
2. Jednym z głównych problemów dolinki służewieckiej jest słabe połączenie z Ursynowem. Tunel pod Doliną Służewiecką jest okropny, a poza tym
trzeba do niego chodzić dookoła, bo nie prowadzi do niego prosto żaden chodnik. W ogóle Dolina Służewiecka jest bardzo oddzielona od Ursynowa.
Postuluję
a) zrobienie bezpośredniego chodnika łączącego mostek na środku środkowej części z tunelem (jest to chyba w koncepcji 2)
b) zrobienie kładki dla pieszch przez dolinę służewiecką na południowej stronie skrzyżowania z ul. Nowoursynowską (aktualnie nie da się tam przejść
na jednych światłach i przejście zajmuje ok. 3 minut z 1,5 minutowym czekaniem pomiędzy dwiema b. ruchliwymi jedniami doliny Służewieckiej)
c) zrobienie sensownego chodnika po między mosrkiem przy al. KAN a ul. Surowieckiego. Aktualnie wszyscy chodzą po ścieżce rowerowej, bo tylko ona
idzie w miarę prosto
3. Z całej przebudowy najbardziej podoba mi się idea kąpieliska. Jest to super pomysł, nie ma jednakżadnych szerszych informacji na ten temat:
- jaka będzie głębokość wody?
159. - czy wejście będzie płatne?
- jaka będzie jakość wody (to co mamy w stawkach i w smródce to horror)?
- Czy teren będzie ogrodzony, czy nie (fajny byłby otwarty, ale z drugiej strony, będą wtedy kąpać się psy)
- Czy wejście będzie płatne.
Jeżlei tylko woda będzie czysta, spodziewam się nad tym kąpieliskiem OGROMYNCH TŁUMÓW latem. Powstają więc pytania:
- gdzie ci ludzie będą parkować? Parkingi przy ul. Noskowskiego już są zapełnione)
- gdzie ci ludzie się pomieszczą (kąpielisko wygląda na małe).
Prosiłbym o opublikowanie szerszych informacji na temat wyglądu i sposobu działań kąpieliska. Jedyne co mamy, to kontur na mapce
4. Myślę, że nie jest nam potrzebny kolejny placyk dla dzieci. Mamy już ich bardzo dużo, a koło metra Ursynów jest genialy placyk. W naszej części
osiedla jest już 7 placyków i na niektórych problemem jest nie brak zabawek, ale brak dzieci.
5. Kontynuując punkt 2 bardzo proszę o sensowne połączenie Naszej doliny Służewieckiej z innymi częściami:
a) z nowopowstałymi stawkamiprzy ul.Smyczkowej. Można przejść pod ul Puławką wzdłuż Smródki, ale mam wrażenie, że jet tak zrobione, żeby ludzi
tylko zniechęcić (nierówne kamienie, brak oświetlenia, wejście krzywą ścieżką). Propobuję Państwu, tam się przejść
b) z okolicą Toreu Wyścigów konnych (znowy zapyziałe przejście podziemle lub bardzo strona kładka bez podjazdu dla wózków zapętlą tramwajową)
c) z częscią po drugiej stronie ul. Puławskiej (zapyziałe przejście pod ul. Wałbrzyską)
d) z okolicą al. Wilanowskiej (kolejne przejście dla pieszych, które trzeba przechodzić na raty i stać na środku drogi przelotowej przez Warszawę) proponuję Państwu spróbować.
Pardzo proszę o zajęcie się tymi sprawami. Nie da się ich nawet przepchnąć przez budżet patycypacyjny bo wszystkie te projekty są na granicy stref
budżetu.
Chętnie opowiem więcej, ale nie mam czasu przychodzic na spotkania.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Dlatego
zrezygnowaliśmy z
budowy boiska (pkt. 1)
oraz zrezygnowaliśmy z
budowy kąpieliska (pkt.
3).
W parku pojawią się
naturalne place zabaw
(pkt. 4).
Rozważymy wskazane
możliwości
udoskonalenia
połączenia Doliny z
Ursynowem (pkt. 2 i 5)
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Szanowni Państwo,
Jestem mieszkanką Osiedla Mieszkaniowego Służew nad Dolinką. Zamieszkałam tu w 1975 roku. Od 40 lat spaceruję wzdłuż potoku służewieckiego po
całym terenie zielonym od ul Puławskiej do Al. Wilanowskiej. Około 70% spacerowiczów na tym terenie to posiadacze psów i grupa mieszkańcy osiedla
spacerujący bez towarzystwa czworonogów. Od zawsze cieszyliśmy się z terenów, które zamieszkiwały ptaki i liczne inne zwierzęta np.
piżmoszczury...(zwierzęta pod ochroną).Czytając przedstawione III projekty nie można oprzeć sie wrażeniu, że po prostu są to narzucone pomysły , które
ewidentnie zamienią Dolinę Służewiecką w teren pseudo sportowo-rekreacyjny. W jaki sposób można bowiem ochronić zwierzęta i przyrodę , przy
torach deskorolkowych, nartorolkowych , kąpieliskach publicznych, torach rowerowych itp. Dlaczego park ma zostać zmieniony tylko dla wąskiej grupy
osób uprawiających te właśnie sporty?. Dolina służewiecka to PRZEDE WSZYSTKIM SPACEROWICZE!!!!!
Jako mieszkaniec osiedla nie chce aby przybywały tutaj tabuny młodych ludzi dewastujących jedyne w tym rejonie miejsce będące do tej pory oazą
spokoju.
Projekty w którym pisze się o zbudowaniu licznych pomostów służących do obserwacji przyrody są kompletna bzdurą. Przyroda zginie pod ilością
porzuconych puszek i butelek.
Kapielisko? świetnie! Już widzę tłumy latem przybywające na nasze spokojne i uporządkowane osiedle.
Place zabaw? mamy ich pod dostatkiem na osiedlu.
Boiska? Czyli koniec trawników, drzew i krzewów.
No i dla mnie najważniejsze.
Piszecie , że właściciele psów otrzymają ( niewielki ) teren do spacerów i zajęć sportowych. Nie potrzebujemy Państwa łaski ponieważ do tej pory
mieliśmy możliwość spacerowania po całym terenie, a sportowe zajęcia z psami prowadzą tylko specjalistyczne szkoły tresury psów, więc jest to kolejna
160. bzdura. Nasze psy specjalnych sportów nie uprawiają, za to tak jak i my wszyscy potrzebują spokoju i po prostu miejsca do maszerowania.
Do tej pory my osoby spacerujące z psami zbieraliśmy butelki , puszki itp. ponieważ gmina ewidentnie pomimo naszych próśb nie radziła sobie ze
sprzątaniem tego terenu. My dbamy o swoje otoczenie dla siebie i dla innych. Gmina natomiast nie potrafi nawet ustawić i opróżnić wystarczającej
liczby koszy na śmieci. Czy to się zmieni , kiedy przybędzie nam użytkowników tego terenu? nie sądzę.
Jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Większość z nas nie może uprawiać wielu dyscyplin sportu , które teraz promuje się na wyścigi z innymi krajami
unii. Wielokrotnie spacerowicze byli spychani ze ścieżek spacerowych przez biegaczy i rowerzystów. Wiec kto z nas stanowi zagrożenie?????
Proponuje aby dla deskorolkarzy, biegaczy i rowerzystów stworzyć boiska z bieżniami do jazdy ile tylko pary w nogach!!!!!!. Dlaczego oni właśnie, będąc
w zdecydowanej mniejszości mają korzystać z całego parku , a dla nas zostanie wydzielony skrawek, przypuszczam , że ogrodzonego terenu?
Jako mieszkanka terenu mówię zdecydowane nie! takim bezmyślnym projektom!. Proszę mi wierzyć , że mieszkańcy również potrafią się zorganizować
i dołożą wszelkich starań aby udaremnić realizację tego typu projektów!
Jeżeli jednak chcecie Państwo aby Dolinę opuścili mieszkańcy , którzy tworzyli to miejsce i cieszyli się z wielu powstałych ośrodków kulturalnych jak
Dom Kultury czy NINA, to oczywiście posiadając daną Wam przez nas władzę, możecie do tego doprowadzić. Możecie swoimi decyzjami doprowadzić
do degradacji środowiskowej i społecznej tego miejsca...tylko należy pamiętać , że Ci którzy przybiegną zająć czy tez wynająć nasze mieszkania nie będą
czuli żadnej więzi z Mokotowem, z Doliną i z Gminą....
Bardzo łatwo jest niszczyć, ale odbudowanie tego co się zrujnowało często jest już nie możliwe.
Dolina Służewiecka jest jeszcze wyjątkowo malowniczym miejscem .
Wystarczy regularnie sprzątać i dbać o zieleń. Wykazujcie się drodzy radni gdzie indziej. Na dziurawych ulicach, zaśmieconych chodnikach i odrapanych
budynkach. A mieszkańcom dajcie spokój. Oczywiście o wyborach do samorządów i gmin już nie wspomnę...a Państwo będziecie mogli zapomnieć.
ps. Myślę, że już czas aby nagłośnić takie propozycje w prasie i mediach.
Z poważaniem, Katarzyna B.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Dlatego będzie to
miejsce przyjazne
spacerowiczom, w tym
właścicielom psów.
Zrezygnowaliśmy z
budowy toru
rolkowego, kąpieliska i
boisk sportowych.
Pojawią się dodatkowe
kosze na śmieci i ławki.
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Witam,
Jestem mieszkańcem Mokotowa/Ursynowa i chciałabym dołączyć do dyskusji nt. rewitalizacji Parku w Dolinie Służewieckiej.
Jest to miejsce, z którego korzystam codziennie (spacery z dzieckiem, z psem), zielone, przyjazne nam mieszkańcom. W Warszawie jest to bodajże jedyna
taka zielona enklawa. Dlatego też uważam, że wycinka drzew i zalanie tych miejsc wodą oraz wybudowanie kamiennej rzeki (czyli zabetonowanie jakiejś
części zielonego terenu) jest pozbawione sensu. Stojąca woda w stawach czy innych zbiornikach wodnych stanowi tylko znakomite środowisko do
wylęgu komarów i innego robactwa. Woda, która jest w tej chwili dostarcza nam już wystarczająco dużo insektów. Nowe nie są nam potrzebne!!! Wielu
mieszkańcom Park w Dolince podoba się dokładnie w takim stanie w jakim jest on w tej chwili i wcale nie chcemy go zmieniać. Zmiany w postaci
161.
kolejnych zbiorników wodnych i wycinka zdrowych drzew wcale nie poprawią wyglądu tego miejsca. Śmiem twierdzić, że tylko pogorszą sytuację.
Drzewa powodują, że mamy świeższe powietrze (proszę nie zapominać, że ten park znajduje się w obrębie kilku bardzo ruchliwych i szerokich arterii!)
oraz dodatkowo chronią nas przed hałasem z tychże arterii!! Dlatego uważam, że rewitalizacja tego miejsca powinna polegać na jak najmniejszej
ingerencji człowieka i zakończyć się na ustawieniu dodatkowych koszy na śmieci i ewentualnym utwardzeniu ścieżek w miejscach wydeptanych przez
mieszkańców. Uważam, że zachowanie tego terenu w jak najbardziej naturalnym stanie jest najlepszym z możliwych rozwiązań. NIE POPRAWIAJMY
NATURY!!!! Jak to mówią NIE BYŁO NAS BYŁ LAS, NIE BĘDZIE NAS BĘDZIE LAS!
Mieszkanka Melody Park

Dzień dobry,
w związku z trwającymi konsultacjami w sprawie zagospodarowania Dolinki Służewieckiej, chcę zgłosić swoje uwagi.
Przede wszystkim przedstawione trzy warianty zgospodarowania tego terenu wiążą się z koniecznością wycięcia dużej ilości zdrowych drzew (szczególnie
w części zachodniej, sąsiadującej z ul. Puławską). Stanowią one nie tylko część "płuc" tej części Mokotowa i Ursynowa, ale również zmniejszają hałas od
ul. Dolina Służewiecka. A celem tej wycinki jest rewitalizacja istniejących stawów i wybudowanie nowych. Nie tylko zmniejszy to teren zielony, z którego
162. korzystają mieszkańcy, ale również stworzy idealne warunki do wylęgu komarów, które już teraz dają się wszystkim we znaki.
Dolinka daje okolicznym mieszkańcom możliwość wytchnienia w przyjemnym otoczeniu, a proponowane działania zniszczą jej niepowtarzalny urok.
Zagospodarujmy ten teren w taki sposób, aby jak najmniej ingerować w naturę. Stwórzmy ścieżki rowerowe i ścieżki dla pieszych, miejsca rekreacji z
dala od budynków mieszkalnych, parking pod wiaduktem w sąsiedztwie SDK, ale bez bezsensownego betonowania tego terenu projektami kamiennych
rzek i rzeź. Zapewnijmy zamykane kosze na śmieci i ławki, tak aby to miejsce było przyjazne dla osób starszych, rodzin z dziećmi, właścicieli psów i innych
osób, które tak chętnie korzystają z naszej Dolinki.
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istniejącymi
przedeptami.
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Witam,
Jestem za tym, żeby zostawic ten park bez zmian. Niezbedne jest tylko zadbanie o porzadek i bezpieczenstwo. Sprzatanie smieci i patrole strazy miejskiej.
163.
To co naprawde jest potrzebne to przejscie i przejazd pod ulica Puławską, Teraz jest brudny, ciemny i niebezpieczny.
Pozdrawiam, Maciej P.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Pojawią się dodatkowe
kosze na śmieci.
Planujemy przejście i
przejazd pod ul.
Puławską.

164. Szanowni Państwo,liczę, że i mój głos będzie uwzględniony. Pzdr Paweł M.

Opis w oddzielnym
zestawieniu

165. Zwracam się z prośbą o utworzenie przejazdu rowerowego oraz przejścia dla pieszych pod ulicą Puławską, w okolicach Doliny Służewieckiej, przy ul.

Bacha, a także nowego stawu retencyjnego przy Smyczkowej.

166. Dzień dobry,Zwracam sie z prośbą o stworzenie możliwości przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych pod ulicą Puławską, w okolicach Dolinki

Slużewieckiej, przy ul. Bacha oraz nowego stawu retencyjnego przy Smyczkowej.

167. Szanowni Państwo,

TAK
Planujemy przejście i
przejazd pod ul.
Puławską.
Zrezygnowaliśmy z
kopania nowego stawu
rentencyjnego, obecne
zostaną
zrewitalizowane
metodami przyjaznymi
środowisku.
TAK
Planujemy przejście i
przejazd pod ul.
Puławską.
Zrezygnowaliśmy z
kopania nowego stawu
rentencyjnego, obecne
zostaną
zrewitalizowane
metodami przyjaznymi
środowisku.
TAK
Planujemy przejście dla
pieszych i przejazd
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Bardzo proszę o uwzględnienie w planach zagospodarowania Dolinki Służewieckiej przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów przepustem pod ul.
Puławską.Wzdłuż koryta Potoku biegnie naturalny szlak pieszy i rowerowy, który - gdyby nie bariera, jaką stanowi obecnie ul. Puławska - byłby ważnym
kanałem komunikacyjnym umożliwiającym ruch rowerowy na kierunku wschód-zachód. Wygodne przejście dla pieszych zapewni dodatkowo połączenie
z pętlą tramwajową dla mieszkańców osiedli znajdujących się po wschodniej stronie ul. Puławskiej. Oba te udogodnienia wpisują się doskonale w
obowiązującą w Warszawie 'Strategię zrównoważonego rozwoju transportu'. Dziękuję za rozpatrzenie mojego wniosku, i proszę o odpowiedź drogą
elektroniczną.

Dzień dobry
Całkowicie zgadzam się z osobami,które piszą: “Urzędnicy nie psujcie nam “smródki”.Oczywiście Potok Służewiecki domaga się odpowiedniej oprawy ale
nie całkowitego przeobrażenia terenu w głośny,naszpikowany różnego rodzaju sprzętem i urządzeniami park rozrywki.
Moja propozycja to:
1. Rewitalizacja stawów poprzez wyczyszczenie i oprawę brzegów w charakterystyczne rośliny,by każdy staw dostał tym samym swoistą
nazwę.Oczywiście to już dobrze wiedzą jak to zrobić odpowiedni fachowcy. Do tego np. zarybienie,a do określonych kwiatków,krzewów i rybek ptaki
168.
same przylecą.
2. Poprawić ścieżki spacerowe by stały się bardziej bezpieczne i wygodne.Gdzieniegdzie wystają przysypane pręty metalowe oraz duże fragmenty
kamieni.
3. Wykonać bezpieczne i wygodne przejście pod ulicą Puławską na część zachodnią ,już dzisiaj ładnie urządzoną
4. Zachować ten teren w formie półdzikiej przyrody,no i – co dzisiaj jest bardzo zaniedbane- dbanie na bieżąco o porządek i czystość terenu.
Z poważaniem Mieczysław T.

Uwagi do koncepcji zagospodarowania Doliny Służewskiej
W nawiązaniu do prowadzonych konsultacji w sprawie koncepcji zmian zagospodarowania Doliny Służewskiej, wnoszę o wykreślenie z propozycji:
1/ budowy kąpieliska i basenów ( są/jest w pobliskim (5min) Ursynowie na ul Koncertowej)
2/ bezsensownego pomysłu asfaltu w alejkach

rowerowy pod ul.
Puławską

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Planujemy rewitalizację
stawów metodami
przyjaznymi dla
środowiska,
utwardzenie
istniejących ścieżek
oraz wykonanie
przejścia oraz przejazdu
dla rowerów pod ul.
Puławską.
TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.

3/ torów nartorolkowych ( to wprowadzi dodatkowe źródło hałasu -jest hałasu wystarczająco dużo od ul .Dolina Służewiecka).
169. 4/ boisk do gier sportowych (jest ich wystarczająca ilość w pobliżu na osiedlu i w szkołach)

Za konieczne uważam budowę wydzielonych!! (ogrodzonych) placów zabaw dla psów, gdzie można zapewnić odpowiednią higienę miejsca. Właściciele
psów mimo zapewnienia przez Spółdzielnię specjalnych torebek (dostępnych w każdym bloku) na psie odchody oraz specjalnych koszy w zdecydowanej
większości nie korzystają z nich do eliminacji psich kup. Wystarczy przespacerować się po osiedlu lub trawnikach doliny, aby wpaść na te ukryte
„cuchnące miny”. Szczególnie narażone na te zagrożenia są młode matki z wózkami i ich dzieci.

Zrezygnowaliśmy z
punktów 1-4.
Planujemy postawienie
większej liczby koszy na
śmiecie oraz
wydzielenie krzewami
terenu, gdzie psy będą
mogły bawić się bez
smyczy.
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Wiadomość tej treści otrzymaliśmy dwukrotnie:
Szanowni Państwo
Po zapoznaniu się z 3 wariantami koncepcji opracowanej w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w 2007 r nie
zgadzam się na żadną z wersji zagospodarowanie terenu, których wdrożenie spowoduje
- degradację walorów przyrodniczych i wypoczynkowych Parku,
- zamianę terenu w utwardzone powierzchnie z kolejnymi „pustymi" lub „wykorzystywanymi do innych celów" boiskami i placami do różnego rodzaju
gier,
- zalanie dużej części Parku wodą,
- powstanie miejsc generujących uciążliwy hałas dla mieszkańców bloków sąsiadujących z parkiem.
170.
W szczególności nie zgadzam się na:
- budowę nowej ścieżki rowerowej (istniejąca po północnej stronie parku w zupełności wystarczy na potrzeby cyklistów),
- budowę szerokiego utwardzonego traktu pieszego ( po stronie południowej istnieją chodniki praktycznie na całej długości parku)
- budowę infrastuktury sportowej kolidującej z ciągami pieszymi – tor rolkowy należy zlokalizować po stronie północnej, z dala od bloków,
- budowę nowego boiska w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego i mało wykorzystanego boiska,
- budowę strefy sportowej z stołami do ping-ponga i gry w boule? pod oknami bloków,
- budowę placów zabaw dla dzieci wobec kilku istniejących na na terenie sąsiadujących z Parkiem osiedli,
- budowę kąpieliska, którego mieszkańcy nie chcą pod oknami,
- znaczną rozbudowę powierzchni zalanej wodą, wobec dużej liczby istniejących i wyschniętych stawów, których zrewitalizowanie może znacząco lub
całkowicie zmniejszyć ryzyko powodziowe na terenie Gminy Wilanów.

Szanowni Państwo!
Jak się dowiedziałam, Dzielnica Mokotów realizuje wieloetapowe zadanie polegające na zagospodarowaniu Parku Dolina Służewska. Na swojej stronie
internetowej Dzielnica Mokotów zaprezentowała trzy koncepcje zagospodarowania Parku Dolina Służewska. Obejmują one m.in.: "rewitalizację
zbiorników wodnych, budowę nowych alejek parkowych, urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz wprowadzenie nowej roślinności.”.
W szczególności wzdłuż Potoku Służewieckiego i po jego obu stronach, na terenach zielonych i pomiędzy rosnącymi tu starymi, wspaniałymi
drzewami, przewiduje się: ścieżki rowerowe i dla pieszych, tory rolkowe i nartorolkowe, baseny-kąpieliska i boiska sportowe i do piłki nożnej, ścieżki
171.
zdrowia, tereny-wybiegi dla psów, place zabaw dla dzieci, siłownie i tereny do ćwiczeń, liczne pomosty i kładki nad stawami dla spacerowiczów i
obserwatorów przyrody. Szeroka aleja oświetlona lampami, z ławeczkami, altankami i pergolami ma przebiegać przez środek Dolinki (czyli faliście
między stawami).
Stawy, położone wzdłuż Potoku Służewieckiego od lat są ostoją dzikich ptaków, w tym ściśle chronionych gatunków ptaków lęgowych, jak: trzciniak
(Acrocephalus arundinaceus), trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus), rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus), kokoszka (Gallinula chloropus),
zmniejszająca ostatnio swoją liczebność - łyska (Fulica atra), zięba (Fringilla coelebs), sikora modraszka ((Cyanistescaeruleus), sikora bogatka (Parus

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Zrezygnowaliśmy z
budowy ścieżki
rowerowej wewnątrz
parku, dużej
infrastruktury
sportowej, w tym boisk,
toru rolkowego oraz
kąpieliska.
Istniejące stawy
zostaną
zrewitalizowane
metodami przyjaznymi
dla środowiska.
Wszystkie pozostałe
elementy będą
zaplanowane tak, by
minimalizować hałas
dla okolicznych
mieszkańców.
TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Między innymi z myślą
o ochronie
wymienionych ptaków
zrezygnowaliśmy z
budowy ścieżki
rowerowej wewnątrz
parku, dużej
infrastruktury
sportowej, w tym boisk,
toru rolkowego oraz
kąpieliska.
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major), szpak (Sturnus vulgaris), mazurek (Passer montanus), grzywacz (Columba palumbus), sójka (Garrulus glandarius), pierwiosnek (Phylloscopus
collybita), piecuszek (Phylloscopus trochilus), pełzacz ogrodowy (Certhia brachydactyla).
Pospolite krzyżówki (Anas platyrhynchos) co roku wodzą tutaj stadka kaczątek.

Istniejące stawy
zostaną
zrewitalizowane
metodami przyjaznymi
dla środowiska.

Zalatują w odpowiednich dla nich okresach roku: mewy siwa (Larus canus), śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) i srebrzysta (Larus
argentatus), rybitwy rzeczna (Sterna hirundo) i białoczelna (Sternula albifrons), gęś zbożowa (Anser fabalis), bączek (Ixobrychus minutus), dzięcioł duży
(Dendrocopos major), dzięcioł zielony (Picus viridis) a nawet dzięcioł czarny (Dryocopus martius).
Oczywiście, nad stawami żerują jerzyki (Apus apus), jaskółki dymówki (Hirundo rustica) oraz oknówki (Delichon urbicum).
Są tu również jeże, wiele gatunków ważek, motyli i innych owadów.
Wymieniłam tylko te gatunki ptaków, które sama sfotografowałam i obserwuję od lat, jako mieszkanka pobliskiego Ursynowa.
Jestem negatywnie nastawiona do zaplanowanej dewastacji tej ważnej dla mieszkańców (zainteresowanych przyrodą), a przede wszystkim - dla ptaków!
- wciąż jeszcze dość dzikiej ostoi-enklawy wodno-roślinnej. Obszar ten wymagałby jedynie zaopiekowania pod kątem corocznego usuwania nadmiaru
trzcin i czyszczenia stawów. Reszta powinna zostać w stanie naturalnym i dostępnym dla ptaków!
Pójdę jeszcze dalej i zaproponuję wydzielenie/ogrodzenie jednego ze stawów lub nawet dwóch leżących obok siebie stawów tak, aby pozostawały one
niedostępne dla psów i ludzi. Żeby były cichą, bezpieczną i naturalnie dziką ostoją, w której cenne gatunki ptaków, z których kilka przylatuje do nas
właśnie tu - aż z Afryki!, mogłyby spokojnie wyprowadzić lęgi i odchować potomstwo.
Załączam podpisany przeze mnie, zeskanowany formularz „Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania Doliny Służewskiej”. Ponieważ całości
konsultacji nie śledziłam i nie znam szczegółów, niektóre propozycję wymienione na załączonej karcie, akceptuję - pod warunkiem, że nie będą ze szkodą
dla ptaków, głównie tych gniazdujących w okresie III-VIII.
Załączam też kilka zdjęć ptaków.

Jestem mieszkanką osiedla Służew nad Dolinką od 25 lat i muszę przyznać, że „dzika” Dolina Służewiecka podoba mi się najbardziej, ale skoro musi być
uporządkowana wybrałabym wariant III, w którym zaplanowany jest większy teren dla właścicieli psów. Na naszym osiedlu jest bardzo dużo psów i tak
172.
naprawdę Dolina do tej pory służyła im za miejsce wspaniałych spacerów. Ten teren po zagospodarowaniu będzie nieprzyjazny dla tak dużej liczby psów
jeśli przejdzie wariant I lub II. Miejsce do szkoleń psów i do szkoleń Agility pomogłoby też w socjalizacji psów.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Planujemy wygrodzenie
krzewami terenu, na
którym psy będą mogły
bawić się bez zmyczy.
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173.

Witam, w ramach zagospodarowania Dolinki Służewskiej składam swój głos za tzw. "4 wariantem", czyli pozostawieniem Dolinki w obecnym stanie.
Proponowane zmiany:więcej koszy na śmieci ławki oczyszczenie stawów

Witam,
W ramach konsultacji dotyczących planów zagospodarowania Doliny Służewieckiej proszę o:
- nie zamienianie Dolinki Służewieckiej w park w wytyczonymi, wybetonowanymi ścieżkami, torami dla rolkarzy itp,
174. - nie realizowanie żadnego z przedstawionych wariantów planu zagospodarowania,
- zmianę Smródki w Potok Służewiecki z czystą wodą co zapewne będzie wymagało zrobienia porządku ze ściekiem burzowym, źródłem nieustającego
fetoru,
- oczyszczenie i udrożnienie już istniejących stawów, był kiedyś projekt połączenia ich odnogą z potoku, zostały już wykopane rowy do tego celu.
Dolina Służewiecka jest obecnie terenem dla wszystkich mieszkańców, którzy maja swobodę poruszania się po niej i niech tak zostanie.

Wyrażamy protest przeciwkjo planom zagospodarowania Doliny Służewieckeij.
Jest to unikalny w Warszawie naturalny park. Jedynie należałoby uporządkować teren i stworzyć aleje zimo-zielonych drzew, ławki - teren rekreacyjny.
175. Żadnych betonów, torów deskorolkowych ani terenów dla szkolenia psów.
Pieniądze przeznaczyc na uporzadkowanie terenu, oczyszczenie rzeczki i stawów aby kaczki i inne potaki mogły tam spokojnie mieszkać!
Reszte przyznanych srodków przeznaczyć na ważniejsze potrzeby, a tych jest niemało. Barbara i Michał S.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Dlatego
zrezygnowaliśmy z
budowy ścieżki
rowerowej wewnątrz
parku, dużej
infrastruktury
sportowej, w tym boisk,
toru rolkowego oraz
kąpieliska.
Istniejące stawy
zostaną
zrewitalizowane
metodami przyjaznymi
dla środowiska.
TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Zrezygnowaliśmy z
wprowadzania
elementów
betonowych. Planujemy
rewitalizację stawów
metodami przyjaznymi
dla środowiska oraz
nowe nasadzenia
drzew.
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Dzień dobry,
176.

Jestem przeciwny zniszczeniu Dolinki Służewieckiej. Za to jestem za jej odnowieniem. Zrobieniem nowych ławek odowieniem mostków ale chciał bym
żeby pozostała taka jaka jest teraz. Pozdrawiam, Konrad S.

Nie zgadzam się z planowaną przebudową parku Dolinka Służewiecka,a mianowicie:
1.na budowę generujących hałas objektów: boiska, stoły do ping-ponga, place zabaw
177.

2.budowę obiektów znacznie zmniejszających powierzchnie terenów zielonych (boiska, place zabaw, dodatkowe stawy, bardzo szerokie trakty
komunikacyjne itp.)
3.znaczną rozbudowę powierzchni zalanej wodą /dodatkowe powierzchnie zalane wodą w przyszłości będą skutkowały wzrostem ilości komarów,
których uciążliwość będzie odczuwalna również poza terem Parku/ Swietłana K.

Szanowni Państwo,
Pragnę wyrazić swoje uwagi na temat propozycji zagospodarowania Parku Dolinki Służewieckiej.
Dolinka Służewiecka jest unikalnym na mapie Warszawy terenem, gdzie przyroda zdołała utrzymać odrobinę autonomii od wielkomiejskiego betonu. W
Parku można przyjemnie spędzić czas spacerując np. z dziećmi lub z czworonożnymi pupilami wzdłuż potoku służewieckiego, urządzić piknik na trawie
w słoneczny dzień, przejść się po małym lasku, czy nad stawami pięknie porośniętymi trzcinami nakarmić kaszki lub pooglądać bogatą różnorodność
owadów i ptaków, a nocą nawet natknąć się na polującego nietoperza.
Unikalność Parku, oraz bogactwo jego fauny i flory (jak na warszawskie warunki) wynika z bardzo ograniczonej ingerencji w ten teren – ścieżki w znacznej
mierze są tutaj traktami wydeptanymi przez spacerowiczów a nie betonowo-asfaltowymi ciągami, wymyślonymi na mapie a często omijanymi przez
spacerowiczów.
DLATEGO TEŻ UWAŻAM, ŻE:
- koncepcja zagospodarowania parku powinna w jak najmniejszym stopniu ingerować w jego aktualny kształt;
178.
- tereny takie jak boiska, stoły pingpongowe, place zabaw, siłownie są na tym terenie zupełnie zbędne – wszystkie tego typu elementy istnieją już na
terenie osiedli w bezpośrednim sąsiedztwie Parku i powielanie ich nie jest konieczne a może bezpowrotnie zniszczyć unikalność Parku Dolinka
Służewiecka;
- proponowane projekty zakładają wycinkę zdrowych drzew, co wpłynie niekorzystnie na lokalny ekosystem (ptaki/owady) i zabierze tak przyjemny
latem cień;
- projekt zakłada stworzenie dodatkowych oczek wodnych – takie działanie ograniczy teren dostępny i chętnie wykorzystywany dziś na zabawy/gry na
świeżym powietrzu, pikniki dając w zamian doskonałe siedlisko dla komarów, których i tak już jest zbyt wiele. Tłumaczenia o funkcji retencyjnej są
również kompletnie chybione z uwagi na to, iż po drugiej stronie ul. Puławskiej właśnie zakończono rewitalizację zbiornika retencyjnego znacznie
większego od planowanych oczek wodnych;
- utworzenie ścieżek na terenie parku powinno polegać jedynie na wzmocnieniu obecnych wydeptanych traktów zostawiając te droki jako piaskowe,
bez wprowadzania asfaltu i/lub betonowej kostki, która zrujnuje naturalny charakter parku.
- przeprowadzone prace powinny dodatkowo objąć pielęgnację rosnących w parku drzew oraz wykonanie nowych nasadzeń;

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Zrezygnowaliśmy z
budowy obiektów
wskazanych w pkt. 1-3.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Dlatego
zrezygnowaliśmy z
budowy ścieżki
rowerowej wewnątrz
parku, dużej
infrastruktury
sportowej, w tym boisk,
toru rolkowego oraz
kąpieliska.
Istniejące stawy
zostaną
zrewitalizowane
metodami przyjaznymi
dla środowiska.
Planujemy nowe
nasadzenia drzew.

75

- pomysł trasy rowerowej/rolkarskiej tuż przy potoku jest pomysłem wybitnie chybionym, ścieżka przy potoku jest bardzo lubiana i chętnie uczęszczana
przez spacerowiczów z dziećmi i z psami oraz biegaczy właśnie z uwagi na jej trawiasty charakter (wysoce wskazany do biegania) i na brak rowerów
(dzięki czemu małe dzieci mogą chodzić swobodnie bez obawy kolizji z nazbyt rozpędzonymi rowerzystami) – wybetonowanie tej ścieżki sprawi, że
unikalne w tej części Warszawy miejsce spacerów i joggingu zostanie zniszczone i oddane do dyspozycji rowerzystom, który i tak mają w okolicy bardzo
obszerną sieć ścieżek rowerowych.
Bardzo proszę o uwzględnienie moich uwag w nowym projekcie zagospodarowania Parku Dolinki Służewieckiej.
W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań, bardzo proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.
179.

180.

Dzień dobry, załączam wypełnioną ankietę w sprawie zagospodarowania Doliny Służewieckiej

Opis w oddzielnym
zestawieniu

Litości!!! Nie chcemy zmian, poza może większą liczbą ławek. Nasz park jest na w pół dziki, i w tym jego urok. Żadne ogrodzenia, asfalty, baseny! Dajcie
nam cieszyć się tym zakątkiem, tak licznie i często odwiedzanym przez mieszkańców. Lubimy nasz park jaki jest.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
NIE
Ponieważ p w rezultacie
konsultacji podstawą
nowej koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku,
ruch rowerowy został
poprowadzony wzdłuż
granicy parku.
Zaplanowaliśmy jednak
oczekiwany przejazd
pod ul. Puławką.

Witam, Chciałbym poprosić o uwzględnienie wniosku o poprowadzenie krótkiego odcinka ścieżki rowerowej na terenie tego parku. Odcinek ten w
ogromny sposób ułatwiłby poruszanie się tą trasą rowerzystom, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy miejsce to robi się bardzo niebezpieczne
181.
ze względu na lód/wodę. W załączeniu zaznaczyłem obecną trasę rowerową (kolor fioletowy) oraz proponowany przeze mnie nowy łącznik (kolor
czerwony). Największe znaczenie ma tu różnica w wysokości terenu i zaznaczone na żółto miejsce, które dla rowerzystów sprawia obecnie najwięcej
problemów, gdyż robi się tam bardzo ślisko i tworzy się spore zagrożenie upadkiem.

Protestujemy, Przeciwko projektom, które chcą zniszczyć naturalne środowisko Dolinki Służewieckiej .
182. NIE chcemy betonowych ścieżek dla rowerów, deskorolek i.t.p.
Życzymy sobie żeby została naturalna, piękna dzikość tego zakątka z jeziorkami dzikim ptactwem i roślinnością nie regulowaną przez człowieka.
Dziwaczne pomysły cywilizowania Dolinki pewnie są związane z tym- że ktoś chce na tym zarobić.

183.

Proszę o informację co projektodawca zrobi z cuchnącą wodą w kanałku Służewieckim. Od tego trzeba zacząć!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! To powinien
być projekt nr 1 , a później możemy realizować inne warianty parku.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
TAK
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Planujemy zadbać o
czystość wody w
stawach i potoku.

184.

NIC TAM NIE ROBIC . NIE BETONOWAĆ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.

Pomysł rewitalizacji Dolinki Służewskiej można by przyjąć z zadowoleniem, gdyby naprawdę szło o rewitalizację w prawdziwym tego słowa znaczeniu.
Jeśli efekt tej "rewitalizacji" miałby być podobny do części zachodniej Doliny (na zach. od ul Puławskiej), nie będzie to przywracanie do życia dawnego,
w miarę naturalnego kształtu Doliny, ale urządzenie tej przestrzeni na nowo, wg. wyobrażeń urbanistów-architektów. Dolinka w obecnym kształcie to
nieco zaniedbany, ale nadal w miarę naturalny fragment przyrody będący już unikatem w skali miasta. Owszem, należy go uporządkować, oczyścić, ale
nie należy go "cywilizować" asfaltowymi ciągami pieszymi, rowerowymi, nartorolkowymi i rolkowymi. Cóż to za pomysł! Przecież południową
krawędzią DS biegnie szeroki na 5-7 m asfaltowy ciąg wykorzystywany obecnie z powodzeniem przez pieszych, rowerzystów, rolkowców itp.,
185. który prowadzi od wiaduktu ul. Komisji Edukacji Narodowej w kierunki wschodnim aż do ul Nowoursynowskiej, i dalej do al. Wilanowskiej. Dublowanie
tego ciągu specjalnymi ścieżkami wewnątrz samego parku jest nonsensem! Swego czasu największym błędem było wyprostowanie i ocembrowanie
naturalnie wijącej i oczyszczającej się rzeczki Potok Służewiecki. Już nie uświadczysz tu kaczeńca... Rozumiem, że to już nie wróci, ale nie popełniajmy
dalszych błędów. Im bardziej naturalna przyroda, tym wartościowsza. Zrozumiano to już w Łazienkach, w których likwiduje się nadmiar ingerencji
człowieka. Zrywa się asfalty! Pomysł oczyszczenia stawów, czy przywrócenia do życia założonych przed laty "mnichów" - tak, tak! Niewielkie
uporządkowanie - oczywiście! Żadnych basenów, boisk, "parków dla psów"!!! Przekształcenia antropologiczne - za żadne
skarby!

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Dlatego
zrezygnowaliśmy z
wprowadzania
elementów
betonowych na terenie
parku (ścieżki
rowerowe, tor rolkarski,
ścieżki spacerowe), a
stawy zostaną
zrewitalizowane
metodami przyjaznymi
dla środowiska.

Witam.
Jestem przeciwko cywilizowaniu Dolinki Służewieckiej , wszystkie warianty są do niczego , wszystko tylko po to żeby ktoś coś nowego wymyślił i wziął
186. za to pieniądze , nie biorąc pod uwagę ani historii tego parku i zwierząt tam żyjących.Beton , hałas zniszczy dziki charakter tego terenu. Owszem ,
przydałaby się rewitalizacja stawów już istniejących , które po ostatnim lecie całkiem wyschły.
Jestem przeciwna obecnym pomysłom zmian, Katarzyna F.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.

Bardzo podoba mi się pomysł modernizacji Doliny Służewskiej (najlepiej w II wariancie - z kładkami nad stawami), ale:
- przede wszystkim najważniejsze jest zlikwidowanie hałasu od dwupasmowej ulicy. Drzewa nie likwidują hałasu, zwłaszcza zimą, gdy nie ma liści. Proszę
187.
o ekrany, takie jak na trasie Toruńskiej (tworzą one tunel) i zasłonięcie tych ekranów drzewami, bo wizualnie będzie brzydko;
- wieczorem w Dolinie konieczne są latarnie.

TAK
Planujemy dodatkowe
nasadzenia oraz
oświetlenie głównej alei
parowej.

NIE
Na tym terenie nie jest
możliwe ustawienie
ekranów.
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Witam,
188.

chciałabym
zaprotestować
przeciwko
trzem
projektom
dotyczącym
zagospodarowaniu
Dolinki
Służewskiej.
Mając na uwadze, że jest to miejsce pełne rzadkich gatunków zwierząt, które w sytuacji ingerencji człowieka (np: powstania dróg asfaltowych, ścieżek
rowerowych),
spowoduje
wyginięcie
w.w.
gatunków.
Dbajmy o zielone płuca Służewia!

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.

Dzień dobry
Zapoznałam się z propozycjami zagospodarowania Parku Dolinki Służewskiej i chciałbym wyrazić swoje zdanie na temat zaprezentowanych
propozycji. Projekt który osobiście najbardziej przypadł mi do gustu to wariant trzeci. Nowe obiekty i elementy zagospodarowania zostały wyznaczone
w nim w prosty sposób, poprzedzielane dróżkami, dzięki czemu projekt jest klarowny. W łatwy sposób można dojść do poszczególnych atrakcji.
Następnym składnikiem parku na który chciałabym zwrócić uwagę to pomosty i platformy widokowe, które w porównaniu do pozostałych projektów
189.
nie są ponadto skomplikowane a mimo to umożliwiają odbiorcy zachwycanie się pięknymi widokami. W części wschodniej nad dużym stawem występuje
pojedynczy pomost, który uważam że jest trochę za mało rozbudowany. W tym miejscu widziałabym na przykład rozwiązanie z wariantu drugiego, które
pozwoliło by na korzystanie z atrakcyjnego widoku większej liczbie osób. Kolejnym elementem który chciałabym wyszczególnić to place, które nie są
zbyt duże dzięki czemu miejsce jest przytulniejsze bardziej kameralne dla użytkownika.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Planujemy skromne
place.

Mam nadzieje że moje sugestie przydadzą się Państwu do uzyskania jak najlepszego projektu.
Szanowni Państwo,
Żaden z przedstawionych trzech wariantów nie przewiduje pozostawienia Parku Dolina Służewiecka w obecnym kształcie. Czy naprawdę musimy
wydawać tysiące złotych na beton i asfalt? O walorach rekreacyjnych tego terenu decyduje właśnie jego przyroda w średnim stopniu przekształcona
przez człowieka. Pamiętam, że jeszcze 20 lat temu teren ten był dziki, porośnięty szuwarami, gdzie schronienie miały różne gatunki fauny i flory.
190. Pewnego dnia wjechały koparki i zniszczyły ten teren. Teraz za nasze pieniądze to, co pozostało ma być do końca zdegradowane.
Proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1. Dlaczego nie ma wariantu przewidującego pozostawienia Parku Dolina Służewiecka w obecnym kształcie?
2. Kto o tym zadecydował?
Z niecierpliwością czekam na odpowiedź.
z poważaniem,

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Dlatego
zrezygnowaliśmy z
wprowadzania betonu i
asfaltu na terenie
parku.

Jestem przeciw ogromnym zmianom w parku:
- brak spójnej wizji charakteru przestrzeni po wdrożeniu planu
- na skutek ograniczeń narzuconych przez regulacje prawne (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w 2007 r.), rozmieszczenie
poszczególnych stref jest chaotyczne i powoduje konflikty między nimi (np. teren z przeznaczeniem na &#x201E;spokojny odpoczynek" sąsiaduje lub
przecina się z elementami generującymi hałas typu tor rolkowy lub boisko)
191.
- projekty są sprzeczne z potrzebami mieszkańców okolic Parku (np. generujące hałas boisko, stół do ping-ponga, kąpielisko mają znajdować się
&#x201E;pod oknami" bloków mieszkalnych)
- na terenie Parku zaplanowano budowę obiektów znacznie zmniejszających powierzchnie terenów zielonych (boiska, place zabaw, dodatkowe stawy,
bardzo szerokie trakty komunikacyjne itp.)
- zaplanowane obiekty dublują już istniejące na terenie osiedla kosztem oczywiście terenu zielonego (boiska, place zabaw itp.)

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
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- wdrożenie zaplanowanych zmian bezsprzecznie spowoduje degradację obecnej fauny parku (zwierzęta i owady) co nie pozostanie bez wpływu na
przyszłą jakość flory (roślinności) na tym terenie
- znaczna rozbudowa powierzchni zalanej wodą ma na celu zwiększenie funkcji retencyjnych (zmniejszenie ryzyka powodziowego na trenie gminy
Wilanów) i nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek dobrem Parku
- dodatkowe powierzchnie zalane wodą w przyszłości będą skutkowały wzrostem ilości komarów, których uciążliwość będzie odczuwalna również poza
terem Parku
- brak zabezpieczenia miejsc postojowych dla osób &#x201E;przyjezdnych"
Podsumowując, skutkiem wdrożenia którejkolwiek wersji projektu będzie:
- degradacja walorów przyrodniczych i wypoczynkowych Parku
- zamiana terenu w utwardzone powierzchnie z kolejnymi &#x201E;pustymi" lub &#x201E;wykorzystywanymi do innych celów" boiskami i placami do
różnego rodzaju gier
- zalanie dużej części Parku wodą
- mieszkańcom bloków sąsiadujących przybędą pod oknami miejsca generujące uciążliwy hałas

Witam.
Jestem przeciwko cywilizowaniu Dolinki Służewieckiej , wszystkie warianty są do niczego , wszystko tylko po to żeby ktoś coś nowego wymyślił i wziął
192. za to pieniądze , nie biorąc pod uwagę ani historii tego parku i zwierząt tam żyjących.Beton , hałas zniszczy dziki charakter tego terenu. Owszem ,

przydałaby się rewitalizacja stawów już istniejących , które po ostatnim lecie całkiem wyschły.
Jestem przeciwna obecnym pomysłom zmian

Witam,
Chciałam zabrać głos w sprawie zagospodarowania Doliny Służewieckiej jako mieszkanka bloku obok i aktywna użytkowniczka tego terenu.
193.

Pragne aby Dolina była w końcu oddana ludziom, którzy szukają aktywności na łonie przyrody a nie na asfaltowych alejkach i bruku. Dlatego teren
powinien zostać wolny od utwardzonych betonowych lub kostkowych alejek oraz dziki, jestem przeciwnikiem koszenia trawy do gruntu, bo to sprawia
że latem Dolinka wygląda jak wypalona słońcem Sahara. Warszawa powinna chwalić się Dolinką jako miejscem gdzie biegacze amatorzy mogą
pokonywać kilometry na bezpiecznym dla kolan terenie (bo nieutwardzonym). Tu powinien być teren gdzie można swobodnie jechać na rowerze i
pograć z dziećmi w ringo. Niestety wszystko psują psiarze: psy są puszczane wolno, bez smyczy i bez kagańców, nawet groźne rasy dużych psów, straż
miejska nie interweniuje, choć przepisy zabraniają takiego wyprowadzania. Nie można więc ani swobodnie biegać bo człowiek naraża sie na atak
rozpędzonego psa, nie można swobodnie bawić się z dzieckiem w sytuacji kiedy biegają psy niepilnowane przez właściecieli.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Dlatego
zrezygnowaliśmy z
wprowadzania
elementów
betonowych oraz
generujących hałas.
TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Dlatego
zrezygnowaliśmy z
wprowadzania
elementów
betonowych oraz
generujących hałas.
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Drugą kwestią jest fakt że psiarze nie sprzątaja po zwierzętach - co również powinno spotkać się z surową karą, rownież finansową bo szkodzi to ogółowi
społeczeństwa.
Podsumowując: Dolina dla ludzi aktywnych - to bardzo ważne w tyjącym i coraz mocniej chorującym społeczeństwie. Dolina nie dla psów.
Pozdrawiam, Małgorzata
Pozostawmy trochę natury nieuporządkowanej, stawy powinny być oczyszczone ale pozostała część powinna zachować obecny charakter.
Wystarcza miejsca dla wszystkich, spacerujący, rowerzyści i psy ze swoimi właścicielami. Wiele lat chodziłam ze swoim psem na długie spacery właśnie
194. w to miejsce.
Ogromnym plusem jest właśnie olbrzymi teren nie pokryty asfaltem, a trawą. Byłoby z wielką szkodą dla tego terenu zalanie ścieżek asfaltem.
Mam nadzieję że rozsądek zwycięży.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.

195. Nie dla wariantu I, nie dla wariantu II i nie dla wariantu III zagospodarowania Parku Dolina Służewska

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.

Szanowni Państwo,
Z zainteresowaniem zapoznaliśmy się z wariantami zagospodarowania Dolinki Służewskiej. Cieszymy się, że miasto ma plany dotyczące tego terenu.
Naszym zdaniem jednak wszystkie 3 warianty w zbyt duzym stopniu ingerują w obecny kształt i przyrodę tego unikalnego w skali dzielnicy obszaru.
Szczególnie dotyczy to budowy toru rolkowego, boisk, wykopania nowych zbiorników wodnych. Jakiekolwiek działania nie powinny zakładać wycinki
starych drzew.
196. Jako działania priorytetowe sugerujemy:

- odizolowanie terenu Dolinki od hałasu ulicznego np. poprzez nasadzenia krzewów wzdłuż ulic Dolina Służewiecka oraz Puławskiej (przy czym wydaje
się że w niektórych miejscach to nie wystarczy - potrzebne byłyby ekrany)
- budowa chodnika i ścieżki rowerowej w istniejącym tunelu pod ul. Puławską
- wydzielenie obszarów do spacerów z psami - może rozwiąże to problem psich odchodów
- rekultywację istniejących stawów
- stworzenie ciągu pieszego (nieutwardzonego) wzdłuż Potoku wraz z instalacją pojemników na śmieci i oświetlenia
Poza tym, jakiekolwiek większe inwestycje w Park maja sens pod warunkiem oczyszczenia Potoku Służewieckiego, który od czasu do czasu cuchnie
ściekami. Czy są planowane jakieś działania w tym zakresie?

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Planujemy nowe
nasadzenia drzew i
krzewów oraz przejście
i przejazd pod ul.
Puławską. Właściciele
psów będą mieli teren
gdzie psy będą mogły
bawić się bez smyczy.
Ścieżki zachowają swój
dotychczasowy
przebieg. Dostawimy
nowe ławki i kosze na
śmieci. Oświetlona
będzie główna aleja
parkowa.
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197.

Dzień dobry,
Bardzo proszę uwzględnić mój głos dotyczący Dolinki:
1. Dolinka bez psów - nie dość że brudza bo leniwi właściciele nie sprzątają po nich, to jeszcze biegają bez smyczy i kagańców atakując dzieci i dorosłych
(np. rowerzystów i biegaczy). Straż miejska powinna dawać mandaty bo to jest przecież prawnie zabronione.
2. Dolinka bez betonu i kostki - ścieżki powinny pozostać naturalne.
Pozdrawiam,
Ewelina W.

Jestem za pozostawieniem terenu jako parku wypoczynkowego
wariant IV czyli bez żadnych torów deskorolkowych, kąpielisk, tras rowerowych, placó zabaw dla dzieci, boisk sportowych
198.
park rozrywki można usytuować w innym miejscu.
Tutaj niech zostanie PARK WYPOCZYNKOWY jedyne co wg mnie jest konieczne to uporządkowanie systemu wodnego

Dzień dobry
Zainspirowany warsztatami konsultacyjnymi chciałbym uzupełnić swój głos:
Jestem PRZECIW
- realizacji jednej z trzech wersji projektu przedstawionych do konsultacji
- kopaniu nowych stawów
- rewitalizacji tych stawów w których trzeba będzie wycinać drzewa
- asfaltowej szerokiej trasie przez środek parku
- budowie kąpieliska
199.
- budowie boiska
- kamiennym placom na wejściach do parku
- kamiennej rzece
- budowie toru rolkowego po północnej stronie potoku
- budowie placów zabaw i/lub rekreacji blisko bloków mieszkalnych
- budowie skateparku pod wiaduktem al KEN

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Dlatego ścieżki
pozostaną naturalne.
Zaplanowaliśmy
wydzielony krzewami
teren, gdzie psy będą
mogły bawić się w
sposób bezpieczny bez
smyczy. W parku
pojawią się nowe kosze
na śmieci, aby ułatwić
utrzymanie tego
miejsca w czystości.
TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Zrezygnowaliśmy z
wymienionych
niechcianych
elementów oraz
wprowadziliśmy do
nowej koncepcji te
zaproponowane.

Jestem ZA:
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+ stworzeniem nowego wariantu projektu zagospodarowania, który będzie zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego ale nie będzie zawierał
elementów które nie podobają się wielu mieszkańcom
taki projekt "minimalny" będzie również tańszy i łatwiejszy do zrealizowania
proponuję uwzględnić w projekcie:
+ dodatkowe zadrzewienia od strony ulic
+ dostawienie nowych zamykanych koszy na śmieci
+ utwardzenie (ale nie asfaltowanie) wybranych ścieżek wydeptanych przez spacerowiczów
+ dodatkowe mostki przez potok, zwłaszcza mostek na wysokości Służewskiego Domu Kultury
+ kilka mało inwazyjnych (generujących mało hałasu) elementów rekreacyjnych - polany do ćwiczeń, place do gry w bule

WITAM.Dolina Służewiecka w obecnym stanie to oaza zieleni i wypoczynku dla okolicznych mieszkańców .Ludzie całymi rodzinami przychodzą tu na
spacery ,posiedzieć na trawie odpocząć .Kategorycznie sprzeciwiam sie stawianiem nad dolinka jakichkolwiek obiektów ,skateparku,toru
200.
rolkowego,ścieżek rowerowych,basenów ,boisk itp.Dolinka powinna zostać taka jaka jest.Jedyne co mozecie zrobić to dosadzić drzew od strony
ul.Puławskiej ,dostawić więcej ławeczek ,koszy na śmiecie a w wykendy wysłać wiecej patroli straży miejskiej lub policji aby osoby wychodzące tam na
spocer z psami trzymali je na smyczy i sprzątali. Pozdrawiam Janusz i Wiesława I.

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Zrezygnowaliśmy z
budowy obiektów.
Planujemy dosadzenia
drzew, dostawienie
ławeczek i koszy na
śmieci.
TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.

Witam,
Chciałam oddać swój głos przeciwko zabetonowania w sprawie Dolinki Służewieckiej. Zgadzam się w pełni z tym że kąpieliska, dodatkowe place zabaw,
201.
tory deskorolkowe i deptaki nie są potrzebne w tym miejscu. Co więcej zepsuje to jego cały urok oraz unikalność.
Uważam że jedynymi zmianami powinny być co najwyżej odnowione mostki, dodatkowe ławki i kosze na śmieci.
Pozdrawiam, Zofia W.

Zrezygnowaliśmy z
budowy kąpieliska,
torów deskorolkowych i
deptaków. Planujemy
dosadzenia drzew,
dostawienie ławeczek i
koszy na śmieci oraz
nowy mostek na
wysokości SDK

82

202. Pismo dot. uwag jakie zgłaszają mieszkańcy osiedla w sprawie budowy toru rolkowego, narto rolkowego jak i skateparku, alejek spacerowych, kąpieliska

TAK
Podstawą nowej
koncepcji jest
zachowanie i rozwój
walorów
przyrodniczych parku.
Zrezygnowaliśmy w z
budowy toru
rolkowego, narto
rolkowego jak i
skateparku ora
kąpieliska.
Alejki spacerowe będą
miały naturalne
podłoże i
dotychczasowy
przebieg
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