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Czym jest projekt Osiedla Warszawy
Projekt „Osiedla Warszawy” to pilotażowo realizowany proces dialogu dotyczący warszawskich obszarów
rozwojowych. To miejsca na mapie Warszawy, których obecne przeznaczenie, zapisane w Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, należy zweryfikować ze
względu na aktualizację Strategii Rozwoju Miasta oraz priorytetów rozwoju przestrzennego.
Obszar Żerania FSO był drugim (po Porcie Żerańskim) terenem poddanym dyskusji w ramach projektu.

Jak przebiegał dialog wokoł projektu Osiedla Warszawy – Żerań FSO
Proces dialogu dotyczący terenu Żerania FSO został podzielony na dwie części:


19-21 marca 2018 roku odbyły się trójstronne warsztaty, w których wzięli udział urzędnicy,
właściciele terenów, mieszkańcy oraz przedstawiciele instytucji i organizacji społecznych z obszaru
objętego projektem. Warsztaty zostały podsumowane w odrębnym raporcie, który jest dostępny
na stronie architektura.um.warszawa.pl w zakładce Osiedla Warszawy Żerań FSO
(www.tinyurl.com/yb7jsjt2) oraz na www.konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/osiedlawarszawy-fso-zeran



21 marca – 18 kwietnia – konsultacje społeczne wyników warsztatów z rysunkami, makietą,
opisem. Materiały są dostępne są tu: www.konsultacje.um.warszawa.pl/aktualnosci/zeran-fsowyniki-warsztatow i poniżej w tym raporcie.

Jak przebiegały końsultacje społeczńe
Konsultacje społeczne trwały od 21 marca do 18 kwietnia 2018. Rozpoczęła je otwarta dyskusja 21 marca
o godzinie 17:30. Można się było na niej zapoznać z wynikami warsztatów. Później w trzech punktach
konsultacyjnych prezentowano materiały informacyjne, rysunki i makietę. Punkty działały:
 5 kwietnia (czwartek) w godzinach 16:00-20:00 w Urzędzie Dzielnicy Praga Północ
 7 kwietnia (sobota) w godzinach 11:00-15:00 w siedzibie Fundacji P1, ul. Jagiellońska 88/93.

Punkty konsultacyjne odwiedziło około 50 osób. Na spotkaniu w dzielnicy dominowali prascy aktywiści,
a w P1 – mieszkańcy Kolonii Śliwice. Najczęściej były to osoby, które chciały zdobyć dodatkowe informacje
i podyskutować o wizji przyszłości terenów Żerania FSO. Uczestnicy konsultacji mogli zapoznać się
z materiałami prezentowanymi w internecie i przesłać opinie mailem. Skorzystało z tego dziesięć osób.
Wpłynęło również jedno pismo z opinią oraz jeden wniosek o dostęp do informacji publicznej w zakresie
udostępnienia stanowisk wyrażonych podczas konsultacji społecznych.
W punktach konsultacyjnych przedstawiciele Biura Architektury i Planowania Przestrzennego (Wydziału
Dialogu w Planowaniu i Wydziału Polityki Przestrzennej) udzielali informacji o wypracowanej na
warsztatach wizji oraz o uwarunkowaniach, innych inwestycjach miejskich i działaniach, które wpłyną na
przyszłość tego obszaru.
O konsultacjach poinformowaliśmy w prasie, mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych
urzędu (konsultacje.um.warszawa.pl, architektura.um.warszawa.pl). W dystrybucji informacji Biuro
Architektury i Planowania Przestrzennego wsparł Urząd Dzielnicy Praga-Północ.
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Wyńiki warsztatow trojstrońńych (19- 21marca)
Warsztaty dla Żerania FSO zakończyło wypracowanie ogólnej wizji, co do której wszystkie trzy strony
procesu były zgodne. Pojawiły się jednak kwestie, które podzieliły uczestników warsztatów. Ich wyniki
zostały opisane i utrwalone na schemacie przestrzennym oraz na zdjęciach.
W czym uczestńicy warsztatow byli zgodńi
Kontekst urbanistyczny – układ transportowy i otoczenie terenu:


zmiana klasy technicznej ulicy Jagiellońskiej z drogi głównej na zbiorczą, skomunikowanie terenów
FSO i Mennicy pełnymi skrzyżowaniami oraz nadanie jej miejskiego charakteru, to główna droga
obsługująca tereny FSO;



zapewnienie odpowiedniej liczby przystanków tramwajowych w lokalizacjach, do których jest łatwy
dostęp pieszy, powiązanie przystanków ze skrzyżowaniami ul. Jagiellońskiej i ulic dojazdowych;



zapewnienie połączeń pieszo-rowerowych z nadwiślańskimi terenami zielonymi – konieczne jest
uzgodnienie ich lokalizacji; trzeba się porozumieć z firmą Mennica, która planuje zabudowę
mieszkaniową pomiędzy parkiem wzdłuż Wisły a ulicą Jagiellońską, by te trakty były
ogólnodostępne;



modernizacja istniejącej kładki nad torami oraz rozpatrzenie możliwości przejścia na wysokości
Domu Kultury Świt (Targówek);



zachowanie kameralnego charakteru kolonii Śliwice bez wytyczania głównych dróg obsługujących
obszar (np. zjazdów na Jagiellońską) przez jej teren; dostosowanie otaczającej zabudowy (poprzez
wysokość i skalę) do jej charakteru, realizacja zieleńca/ placu zabaw dostępnego dla mieszkańców
kolonii;



obsługa terenu nową drogą wytyczoną wzdłuż torów kolejowych (przedłużenie ulicy
Golędzinowskiej) wraz z powiązaniami z ulicą Jagiellońską lub sekwencją pętli drogowych
zaczynających się od ul. Jagiellońskiej; układ ulic należy wytyczyć na etapie przygotowania
koncepcji programowo-przestrzennej (masterplanu).

Wytyczne dotyczące zabudowy dla zakładu FSO:
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zabudowa terenów fabryki FSO poprzez realizację tzw. miksu funkcjonalnego, łączącego miejsca
zamieszkania i miejsca pracy;



zarezerwowanie miejsca dla usług edukacji – szkół i przedszkoli w ramach planowanego osiedla;



zapewnienie terenów zieleni przynajmniej na poziomie 25% powierzchni byłego zakładu, również
jako zieleni ogólnodostępnej (w różnej formie – zieleni przyulicznej, szpalerów drzew, skwerów itp);
istotne jest także kształtowanie zieleni wewnątrz kwartałów zabudowy;



lokalizacja wyższej zabudowy w rejonie ulic Toruńskiej i Jagiellońskiej;



zachowanie hali dawnej montowni z elementami konstrukcji dachu kolebkowego oraz szedowego;
stworzenie w jej obrębie zielonego miejsca rekreacji, kultury i sportu, np. Muzeum Motoryzacji
oraz dzielnicowego centrum kulturalnego;



zachowanie siedziby fundacji P1 oraz wspieranie jej działań i rozwoju;



zachowanie śladów FSO, m.in. bramy wjazdowej z napisem „6.XI.1951” lub jej rekompozycja;
zachowanie najbardziej wartościowych architektonicznie hal produkcyjnych lub ich elementów;
wytycznie głównej osi kompozycyjnej i nazwanie tej ulicy „Aleją FSO”, wprowadzenie kwartałów
zabudowy w obrysie hal;



kompozycja głównej osi przestrzennej osiedla jako przestrzeni publicznej z usługami; zachowanie
jej charakteru jako ciągu pieszego i rowerowego; lokalizacja usług w pierzejach tego ciągu.

Wytyczne dotyczące zabudowy dla pozostałych terenów:


realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowo-usługowej w rejonie dawnego magazynu wysokiego
składowania, możliwość realizacji wyższej zabudowy (dominanty) od strony estakady planowanego
mostu Krasińskiego;



utrzymanie produkcji na terenie fabryki Develey, to setki miejsc pracy;



wprowadzenie zieleni – szpalerów drzew oraz niewielkich parków, zapewnienie zieleni
w kwartałach zabudowy;



budowa akademika z dodatkowymi usługami w południowej części obszaru;



zapewnienie połączenia drogowego pod estakadą planowanego mostu Krasińskiego od strony
torów kolejowych oraz ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż głównej osi założenia – Alei FSO;



realizacja węzła przesiadkowego przy przystanku tramwajowym na obszarze opracowania, przy
moście Krasińskiego (dobre połączenie pieszo-rowerowe, stacja roweru miejskiego).

W czym uczestńicy warsztatow rozńili się między sobą
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most Krasińskiego to istotne powiązanie transportem zbiorowym między Bródnem a Żoliborzem;
do rozpatrzenia wariant przeprawy tylko dla transportu zbiorowego i pieszych;



rozbudowa kompleksu LUX MED o szpital, w tym planowana nadbudowa budynku dawnego
przedszkola; obiekt jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków;



wprowadzenie innej zabudowy na obszarze zajmowanym obecnie przez handel i usługi
w południowej części terenu (m.in. Hulakula i sklepy meblowe) oraz ewentualne poprowadzenie
przez ten teren nowych ulic, nie ma na to zgody właścicieli;



wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ulicy Toruńskiej oraz Jagiellońskiej – dominacja
takiej funkcji może wynikać z koniunktury na rynku nieruchomości, ale warto rozważyć budowę
biur wzdłuż tych ulic;



charakter połączenia komunikacyjnego z terenami Portu Żerańskiego w kierunku północnym pod
estakadą ulicy Toruńskiej – obecnie jest to droga wewnętrzna, wykorzystywana do obsługi
planowanego centrum hotelowo-wystawienniczego, zmiana jej charakteru wymaga uzgodnień
z właścicielami terenu.
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Wyńiki końsultacji społeczńych

W konsultacjach zebrano wypowiedzi o różnym zakresie szczegółowości. Wypowiedzi pochodziły od
mieszkańców i inwestorów.
Podsumowanie opinii zebranych w punktach konsultacyjnych
KOMUNIKACJA
Rozwiązania dotyczące układu komunikacyjnego były najczęściej komentowanym elementem wizji. One
budziły najwięcej obaw uczestników konsultacji.
Ulica Jagiellońska
Ulica Jagiellońska, a dokładniej wpływ, jaki może mieć na nią realizacja wizji dla rejonu FSO Żerań
z warsztatów Osiedla Warszawy, były bardzo żywo komentowaną kwestią. Ten temat łączył się z obawami
o możliwość obsługi komunikacyjnej całego obszaru, układ drogowy może okazać się niewydolny po
wytyczeniu nowych ulic powiązanych z projektowanymi osiedlami.
Obawy uczestników konsultacji budziła zarysowana w wizji koncepcja zwężania ulicy Jagiellońskiej. Takie
działania są podejmowane już dziś (m.in. w projekcie zazieleniania ulic realizowanym przez Zarząd Zieleni
Warszawy). Nawet zwolennicy zwężenia drogi i obniżenia w nowym studium jej klasy, co umożliwi realną
przemianę przestrzeni wokół, wypowiadali się na ten temat ostrożnie. Dziś mieszkańcy Śliwic chcieliby
przede wszystkim wyciszenia ulicy i ograniczenia uciążliwości związanych z sąsiedztwem tak obciążonej
komunikacyjnie trasy. Nie wszyscy byli jednak zgodni, czy ekrany akustyczne dałyby oczekiwany efekt.
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Pojawiały się również głosy dotyczące negatywnego wpływu możliwego rozebrania kładki nad ulicą
Jagiellońską na bezpieczeństwo użytkowników. Jednym z sygnalizowanych problemów było też parkowanie
samochodów na uliczkach kolonii Śliwice przez klientów, którzy przyjeżdżają do przychodni Luxmed.
Uczestnicy konsultacji zwrócili uwagę, że dalsze prace nad koncepcją osiedli muszą być poprzedzone przez
dokładne analizy transportowe, które pozwolą zaprojektować jak najlepszy układ ulic obsługujący cały
obszar dawnej fabryki FSO Żerań. Kluczowy będzie łatwy i wygodny dostęp do przystanków komunikacji
publicznej oraz dobre zaprojektowanie węzłów transportowych i powiązań z rondem Starzyńskiego.
Warunkiem sukcesu realizacji wizji powarsztatowej jest poprawa komunikacji publicznej, częstotliwości
kursowania SKM, tramwajów i autobusów. Uczestnicy konsultacji wiedzą o inwestycji przygotowywanej
przez Tramwaje Warszawskie (szybki tramwaj na Modlińskiej) zwracają jednak uwagę na potrzebę
wygodnych dojść do przystanków komunikacji miejskiej i węzłów przesiadkowych. Dziś dojście do tego
rodzaju punktów jest utrudnione.
Poparcie zyskał pomysł odciążenia Jagiellońskiej przez ulicę równoległą, biegnącą wzdłuż torów przez
tereny zamknięte PKP, aż do ulicy Golędzinowskiej, co pozwoliłoby na wyprowadzenie ruchu w rejonie
ronda.
Kilka osób postulowało budowę metra na Białołękę, ale zostały poinformowane o braku szans na taką
realizację ze względów ekonomicznych.
W rozmowach o komunikacji pojawiał się most Krasińskiego, który wciąż budzi kontrowersje. Z jednej
strony to oczekiwana inwestycja, o ile będzie miała lokalny charakter i zostanie ukształtowana z naciskiem
na dominację transportu publicznego, z drugiej strony jej lokalizacja budzi jednak sprzeciw niektórych
mieszkańców. Uczestników informowano, że most jest nadal w planach miasta, ale nie wiadomo, kiedy
będzie realizowany. Wniosek z warsztatów jest taki, że most powinien zostać tak ukształtowany (na
estakadzie, a nie nasypie), aby jak najmniej dzielił obszar Pragi-Północ i był jak najmniej uciążliwy dla
mieszkańców kolonii Śliwice.
Powiązanie z Wisłą
Obok ulicy Jagiellońskiej, kluczową kwestią poruszaną podczas konsultacji była dostępność Wisły. Dziś
dojście do rzeki dla mieszkańców kolonii Śliwice jest bardzo utrudnione. Dawniej funkcjonowało przejście
przez teren Mennicy. Dziś furtka jest zamknięta, a mieszkańcy muszą chodzić naokoło. Wisła to wielka
wartość dla tego rejonu miasta, teren zieleni i rekreacji. Zakładając powstanie nowych osiedli w tym
rejonie, niezbędne jest ułatwienie dostępu do rzeki. Mieszkańcy sugerowali, żeby dojść do Wisły było klika,
a teren Żerania FSO mocniej powiązać z nadwiślańską zielenią i terenami rekreacyjnymi. Aby ułatwić dostęp
do terenów nad rzeką, koniecznie trzeba zmodernizować skrzyżowania, ciągi piesze i rowerowe w rejonie
ulicy Jagiellońskiej.
Komunikacja wewnętrzna oraz uciążliwy ruch ciężarówek
Organizacja komunikacji wewnątrz nowych osiedli z naciskiem na ruch pieszy i rowerowy, z atrakcyjnymi
przyziemiami budynków i wśród zieleni, zyskała duże poparcie uczestników konsultacji społecznych. Wiele
głosów było sceptycznych co do idei zniechęcania nowych mieszkańców, by posiadali samochody. Jednak
większość osób popiera wzmacnianie komunikacji publicznej oraz rozwój terenów przestrzeni publicznej,
zieleni i rekreacji, kosztem dróg i parkingów. Postulowano organizację parkingów podziemnych
i ograniczanie parkowania na terenach ogólnodostępnych. Uczestnikom konsultacji podobał się pomysł
utworzenia Alei FSO – pieszego „kręgosłupa” nowego założenia.
W kwestiach organizacji komunikacji w rejonie kolonii Śliwice pojawił się wniosek, aby zachować
ogólnodostępny teren zieleni na wysokości „przechodniaka" (pieszego przejścia pomiędzy kwartałami
zabudowy) po wschodniej stronie ulicy Witkiewicza; przedłużyć „przechodniak" jako kontynuację pieszego
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dojścia do planowanego parku koło budynku zakładowej straży pożarnej oraz docelowo przesunąć przejście
dla pieszych przez ul. Jagiellońską, by znalazło się na osi „przechodniaka”.
Wiele głosów podczas konsultacji dotyczyło uciążliwości ruchu tirów na terenie Żerania FSO. Postulowano
przeniesienie miejsca ich wjazdu oraz spowalnianie ruchu na drogach wewnętrznych przez zmianę
geometrii drogi i budowę wysepek spowolniających. Nie ma pełnej zgodności, w którym miejscu wyznaczyć
nowy wjazd dla tirów. Najczęściej proponowano okolice skrzyżowania ulicy Jagiellońskiej z ul. BudzińskiejTylickiej, w rejonie ul. Platerówek lub na wysokość szkoły. Alternatywną propozycją było wskazanie wjazdu
na wysokości dawnego toru FSO Żerań.

KSZTAŁTOWANIE NOWEJ ZABUDOWY ORAZ ZIELEŃ
Kształtowanie nowej zabudowy oraz ogólny program funkcjonalny
W konsultacjach komentowano maksymalną wysokość zabudowy. Choć dyskusji nie budziły dominanty
wysokościowe, to uczestnicy konsultacji różnili się w poglądach na temat maksymalnej wysokości
zabudowy. Dużo głosów padło za ograniczeniem wysokości do 6 kondygnacji, ale wiele osób popierało też
zabudowę do 8 kondygnacji.
Dominanty wysokościowe od strony ulicy Toruńskiej były przyjmowane pozytywnie. Kilka głosów było
wyrazem poparcia dla dominant również w rejonie przyszłej lokalizacji Mostu Krasińskiego. Uczestnicy
konsultacji przesyłali też ilustracje (przykłady poniżej), jak kształtować całość terenu.
Dużo składanych uwag dotyczyło tego, by ograniczać wysokość zabudowy w sąsiedztwie kolonii Śliwice do
maksymalnie 3 kondygnacji. Uczestnicy, którzy zgłosili ten postulat, przedstawili przykładowy sposób
uformowania sąsiedztwa Śliwic w rejonie wschodniej strony ulicy Witkiewicza takiej zabudowy pokazany
na wizualizacjach firmy NM architekci. Pojawiały się postulaty jeszcze niższych domów –
dwukondygnacyjnej zabudowy typu bliźniaczego. Bardzo ważne dla uczestników konsultacji jest stopniowe
dochodzenie do wysokości 6-8 kondygnacji wskazanej na warsztatach, tak żeby uszanować skalę i
tożsamość zabudowy kolonii Śliwice.
Miejsca pracy, kultura, przemysł i inne funkcje
Uczestnicy konsultacji byli generalnie zgodni co do tego, że główną wytyczną do kształtowania terenów
Żerania FSO jest miks funkcjonalny.
Dzięki przemieszaniu różnych funkcji (mieszkań, handlu, biur etc.) osiedle będzie nie tylko „sypialnią” dla
mieszkańców ale również miejscem ich pracy, odpoczynku, życia. Miks funkcjonalny może być tworzony na
różne sposoby, np. poprzez projektowanie lokali usługowych w parterach, wprowadzanie wielu funkcji w
obrębie jednego budynku, przeplatanie kwartałów o przewadze biur, mieszkań, usług publicznych itd.
Różnorodność powinna być widoczna również w formie zabudowy. W skali całego osiedla, w zależności np.
od umiejscowienia, budynki powinny mieć różną wysokość, charakter, wielkość etc. Dzięki tym zabiegom
osiedle stanie się samoistnym, dobrze funkcjonującym miastem.
Niektórzy z uczestników konsultacji dyskutowali z tym założeniem, wskazując, że na osiedlu powinna
dominować funkcja mieszkaniowa. Zapewnienie miksu funkcjonalnego stanowi jednak warunek urbanizacji
tego obszaru, wynikający z polityki przestrzennej miasta. Większość osób była zgodna co do tego, aby,
oprócz mieszkań, wprowadzać biura (zwłaszcza w rejonie ul. Jagiellońskiej i Trasy Toruńskiej), usługi
(szczególnie w parterach budynków), obiekty publiczne (rozsiane na cały obszarze). Ponadto nowe, duże
założenie urbanistyczne, którym będzie teren Żerania FSO, powinno zdaniem uczestników konsultacji
czerpać z dziedzictwa przemysłowego obszaru. Dotyczy to zarówno zachowania konkretnych obiektów –
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takich jak hala łukowa z przeznaczeniem na cele kulturalne, jak również wykorzystania elementów
dziedzictwa industrialnego do kształtowania tożsamości przestrzeni publicznych, m.in. poprzez zachowanie
bramy wjazdowej, elementów konstrukcyjnych na terenach zieleni, ale także obecność przeszłości w
nazewnictwie ulic, np. postulowana Aleja FSO.
Nie wszyscy uczestnicy konsultacji byli zgodni, by teren w połowie przeznaczyć pod funkcję mieszkaniową.
Dwóch uczestników wnioskowało o rekultywację całego obszaru i jego przekształcenie na obszar zieleni.
Jeden głos postulował ograniczenie udziału mieszkań w zabudowanie tylko do 25%, by zwiększyć
powierzchnię biurową, usługową, targowo-konferencyjną. Argumentem była chęć uniknięcia monokultury
mieszkaniowej.
Idea miksu funkcjonalnego, obejmującego tworzenie miejsc pracy, była bliska uczestnikom warsztatów, ale
raczej chcieliby, żeby nie wiązały się one z produkcją. Zaznaczano, że jeśli na tym obszarze miałby być
lokalizowany przemysł to powinien być nieuciążliwy dla mieszkańców. Nie zgłaszano jednak sprzeciwu
wobec działającej fabryki Develey. Wpłynęła jedna wypowiedź od osoby, która na terenie FSO Żerań widzi
nadal fabrykę samochodów.
Uczestnicy konsultacji sygnalizowali, że miks funkcjonalny rozumieją jako różnorodne usługi z dużym
udziałem kultury i miejsc integrujących nowych mieszkańców z mieszkańcami kolonii Śliwice. Padł pomysł
lokalizacji tego typu funkcji w dawnym przedszkolu, które teraz stanowi własność prywatną. Wśród nowych
funkcji wymieniana była hala widowiskowa, a spośród obiektów istniejących do zachowania przede
wszystkim obiekt, w którym działa fundacja P1. Jeden z uczestników wskazał pomysł jej przeniesienia bliżej
przyszłego Mostu Krasińskiego, tj. blisko aktualnej lokalizacji budynku nr 93, który jest obecnie siedzibą
fundacji, jednak większość głosów wskazuje na zachowanie siedziby fundacji w jej aktualnym miejscu i
połączenie kultury z zielenią i rekreacją. Postulowaną funkcją jest targowisko, które mogłoby działać w
jednej z pofabrycznych hal. Uczestnicy konsultacji chcieliby zachowania Muzeum Obrony Cywilnej, a także
miejsca szkolenia psów Dog Station. Z innych, nowych funkcji oczekiwana jest publiczna przychodnia
zdrowia, która mogłaby zostać zlokalizowana w dawnym szpitalu FSO. Uczestnicy wyrażali natomiast obawy
odnośnie planowanej rozbudowy przychodni zdrowia Luxmed, ponieważ już teraz klienci przychodni
parkują w okolicznych uliczkach, co rodzi konflikty z mieszkańcami.
Kolejną funkcją, która budziła obawy uczestników konsultacji są akademiki, które mają powstać w miejscu
parkingów. Likwidacja miejsc parkingowych może utrudnić funkcjonowanie pobliskich sklepów i utratę
miejsc pracy.
Uczestnicy konsultacji zwrócili uwagę, że zurbanizowanie tak dużego obszaru pod funkcje mieszkaniowe,
musi wiązać się z zabezpieczeniem terenów pod infrastrukturę – komunikację wewnętrzną, przestrzenie
publiczne, ale przede wszystkim funkcje oświatowe i kulturalne, których już teraz brakuje. Infrastruktura
oświatowa powinna być dostępna lokalnie w zasięgu krótkiego spaceru. Jest ona rozumiana szeroko: od
punktów dziennej opieki, żłobków, przedszkoli, po szkoły oraz miejsca animacji czasu wolnego i edukacji
kulturalnej.
Zieleń
Integralnym elementem kształtowania urbanistyki terenów FSO Żerań musi być zieleń. Dziś na obszarze jest
jej bardzo mało. Uczestnicy konsultacji podkreślali, że dla tak dużych obszarów wielofunkcyjnych zieleń jest
niezbędnym elementem, który zdecyduje o jakości tych terenów. Wiele komentarzy dotyczyło tego, by była
to zieleń różnorodnie kształtowana, wysoka i niska, ale żeby przede wszystkim była to zieleń w gruncie
rodzimym, a nie „powierzchnia biologicznie czynna z wykorzystaniem kratki”. Uczestnicy konsultacji
postulowali duży procent zieleni na projektowanym obszarze – minimum 25%. To w powiązaniu z
wygodnym dostępem do terenów nad Wisłą może przyczynić się, zdaniem uczestników konsultacji, do
stworzenia środowiska przyjaznego mieszkańcom.
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Uczestnicy konsultacji wnioskowali również, że zieleń powinna być buforem rozdzielającym kolonię Śliwice
od ulicy Jagiellońskiej.
Mieszkańcy kolonii Śliwice obawiają się uciążliwości procesu inwestycyjnego. Pierwsza budowa
w rejonie objętym warsztatami już się rozpoczęła.

Koncepcje szczegółowe zawarte we wnioskach konsultacyjnych
Koncepcja dla terenów przy ul. Jagiellońskiej 78

We wniosku konsultacyjnym dla nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 78 zawarto następujące propozycje:
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Orientacyjne parametry zabudowy:
 wskaźnik intensywności zabudowy na poziomie 2,0 (zgodny ze Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy wskaźnik parkingowy: 1 miejsce
postojowe na 1 mieszkanie oraz 15-25 miejsc parkingowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej
handlu i usług;
 wysokość zabudowy od 6 do 8 kondygnacji nadziemnych, z możliwością zlokalizowania
dominanty wysokościowej do 9 kondygnacji nadziemnych (w pobliżu ul. Jagiellońskiej);
Wykreowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych wzdłuż ul. Jagiellońskiej oraz przestrzeni
społecznych i półprywatnych w głębi osiedla w celu przekształcenia terenu w atrakcyjne i przyjazne
miejsce do zamieszkania. Przestrzenie te byłyby wzbogacone nową, wartościową zielenią oraz
drobnymi formami architektury.
W usługowych parterach oprócz handlu i usług można przewidzieć funkcje społeczne, takie jak
punkt dziennej opieki nad dziećmi.

Wnioskowana koncepcja dla terenu FSO Żerań na północ od trasy Mostu Krasińskiego
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Autor projektu proponuje:


rozbudowany program kulturalny: biblioteki, pracownie sąsiedzkie typu fab-lab, ogrodnictwo itp.),
m.in. w dawnym budynku remizy zakładowej straży pożarnej;



zachowanie części obiektów poprzemysłowych z przeznaczeniem na kulturę, rozrywkę, park,
pracownie rzemieślnicze ginących zawodów i nowych twórców, nieuciążliwy przemysł;



wprowadzenie całkowitego zakazu grodzenia: zasadą kształtowania zabudowy powinno być
nanizanie kwartałów na sieć komunikacji wewnętrznej, gdzie kluczową rolę odgrywałyby
przestrzenie publiczne, aleje w zieleni. Przestrzeń powinna być zaaranżowana w sposób stawiający
na przestrzeń dla ludzi, a nie dla samochodów.

Niezbędne jest uszczegółowienie schematycznego zapisu wizji – szczególnie w zakresie kształtowania
kwartałów mieszkaniowych i ich zielonych wnętrz.
ZABEZPIECZENIE WIZJI Z WARSZTATÓW
Przez całe konsultacje powracało pytanie: Jak wdrożyć proceduralnie wyniki warsztatów „Osiedla
Warszawy”.
Uczestnicy konsultacji wyrażali wiele obaw o możliwość prawnego zabezpieczenia wyników konsultacji.
Mieszkańcy boją się, że inwestycje powstawać będą w oparciu o fragmentaryczne decyzje o warunkach
zabudowy. Wiedzą bowiem, że pierwsze tzw. WZ na tym terenie zostały już wydane. W tym kontekście
wracały postulaty zmiany aktualnie obowiązującego Studium, żeby zacząć pracę nad projektem planu
miejscowego i zabezpieczyć wyniki warsztatów. Powracał też postulat jak najszybszego opracowania
koncepcji szczegółowej i zapewnienia, by kolejne decyzje o warunkach zabudowy były wydawane zgodnie
z nim.

Podsumowańie – ńastępńe kroki
Kolejnym etapem procesu będzie zamówienie projektu koncepcji zagospodarowania terenu FSO Żerań, tzw.
masterplanu, obejmującej propozycje rozwiązań komunikacyjnych. Koncepcja będzie też analizowała
możliwe sposoby kształtowania zabudowy oraz ich parametry.
W zakresie poprawy dojścia nad Wisłę przedstawiciele dzielnicy Praga Północ zadeklarowali, że prowadzą
rozmowy z Mennicą dotyczące otwarcia furtki i udostępnienia przejścia przez teren tej firmy. Pojawiła się
również informacja, że prywatny właściciel chce wybudować kładkę nad torami w rejonie ulicy Pożarowej,
to jednak informacja niepotwierdzona.
Uczestnicy konsultacji wyrazili nadzieję na zaangażowanie strony społecznej w kolejnych etapach. Biuro
Architektury i Planowania Przestrzennego na pewno upubliczni koncepcję zagospodarowania.
Warsztaty „Osiedla Warszawy” dla Żerania FSO zakończyły się wypracowaniem jednej, ogólnej, ale spójnej
w swoich założeniach wizji. Następnym krokiem będzie zlecenie dodatkowych analiz i stworzenie
uszczegółowionej koncepcji zagospodarowania terenu. Wyniki konsultacji społecznych, jako głos doradczy,
będą towarzyszyły na dalszym etapie prac. Konsultacje pozwoliły na zmapowanie wielu kwestii
szczegółowych, które będą ważne na etapie projektu koncepcji.
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego będzie informowało o prowadzonych pracach na stronie
internetowej: www.architektura.um.warszawa.pl
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