JAKI PLAN MIEJSCOWY
DLA REJONU
OGRODU KRASIŃSKICH?
RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Czerwiec 2019
na etapie zbierania wniosków
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

O CO PYTALIŚMY?

O CO PYTALIŚMY?
Konsultacje dotyczące planu miejscowego rejonu Ogrodu
Krasińskich odbywały się od 22 marca do 30 kwietnia 2019
roku.

Zostały zrealizowane na samym początku procedury
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, czyli na formalnym, ustawowym etapie
zbierania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Konsultacjami objęty został obszar ograniczony ul. Andersa
(od zachodu), Aleją Solidarności (od południa), ulicami
Bonifraterską i Miodową (od wschodu) oraz ul. Muranowską
(od północy).
Teren objęty konsultacjami społecznymi ws. miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla Rejonu Ogrodu Krasińskich.
Opracowanie własne

O CO PYTALIŚMY?
•

Powiedzieliśmy, czym jest plan miejscowy, jak wygląda
procedura jego sporządzania i jaki wpływ na otoczenie
będą miały jego zapisy.

•

Przedstawiliśmy uwarunkowania, które trzeba wziąć
pod uwagę podczas tworzenia planu miejscowego.

•

Poinformowaliśmy o zapisach studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu objętego projektem planu.
•

Pytaliśmy, jak teraz funkcjonuje teren objęty planem

i jakie są potrzeby lokalnej społeczności, jeśli chodzi
o zagospodarowanie przestrzenne.

Spotkanie warsztatowe w Stacji Muranów,
9 kwietnia 2019 roku; Fot. Wojciech Surała

KALENDARIUM

KALENDARIUM

start konsultacji społecznych // 22 marca 2019
wnioski do planu // od 22 marca do 30 kwietnia 2019 roku
geoankieta on-line// od 22 marca do 30 kwietnia 2019 roku
spotkanie warsztatowe w Stacji Muranów // 9 kwietnia (wtorek), godz. 17.30
zakończenie konsultacji społecznych // 30 kwietnia 2019 roku.

CO USŁYSZELIŚMY?

UCZESTNICY
W warsztacie wzięło udział 35 osób w różnym wieku,
mniej więcej połowę stanowili mieszkańcy terenu objętego
planem.
Poza spotkaniem wszyscy zainteresowani mieli możliwość
wypowiedzenia się za pośrednictwem dostępnej on-line
geoankiety. Mogli również złożyć formalny wniosek do
planu. Formę i sposób zbierania wniosków do planu
określa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Spotkanie warsztatowe w Stacji Muranów,
9 kwietnia 2019 roku; fot. Monika Pastuszko

CO USŁYSZELIŚMY?
W trakcie konsultacji do najważniejszych kwestii, o których
opowiadali nam mieszkańcy, należały:
•

zabudowa: istniejąca i nowa, w tym jej lokalizacja
i parametry,

•

przestrzenie publiczne i zieleń,

•

komunikacja i organizacja ruchu oraz kwestie

parkingowe.

Skwer Marka Edelmana, znajdujący się na obszarze objętym konsultacjami
Fot. Maria Jagaciak

OPINIE I POMYSŁY
Zabudowa i usługi
•

•

•

•

•

Ochrona przestrzeni między budynkami przed nową zabudową była głównym
wątkiem rozmowy o Muranowie. Obecni na spotkaniu mieszkańcy negatywnie
oceniali nowopowstałe budynki przy ul. Wałowej i planowaną inwestycję przy
Al. Solidarności.
Mieszkańcy mówili też o potrzebie zachowania podwórek przy kwartale
Bonifraterska, Wałowa, Sapieżyńska. Chcieli, żeby wprowadzić zapisy chroniące
przed zabudową - np. wprowadzenie linii zabudowy lub zabezpieczenie tych
terenów jako zieleni publicznej.
W kwestii uzupełnienia zabudowy na spotkaniu pojawił się tylko jeden wątek:
członkowie lokalnej inicjatywy społecznej zgłosili potrzebę usytuowania miejsca
aktywności lokalnej w dawnej kotłowni w kwartale zabudowy zlokalizowanym
pomiędzy ulicami Andersa, Świętojerską oraz Wałową jako idealne miejsce dla
tego typu funkcji.
Niektórzy rozmówcy krytykowali modernistyczny pawilon usługowy przy stacji
Metro Ratusz. Według nich jest to wyeksponowane i ważne miejsce, które
powinno być podkreślone przez bardziej reprezentacyjną zabudowę.
Wspominano też o lokalach usługowych wzdłuż Andersa i pustostanie
(z działającą w parterze szkołą tańca przy ulicy Długiej 44). W obu przypadkach
tereny są zdaniem mieszkańców atrakcyjne pod lokalizację usług, warto jednak
zadbać o ich estetykę i rozwój. Dla lokalu przy Długiej zaproponowano powstanie
kawiarni (to jedyne miejsce otwarte na Ogród Krasińskich) i zapisanie w planie
niższej, dopasowanej do sąsiednich budynków wysokości (ok 4-5 pięter).
Nowy budynek przy ul. Wałowej,
Fot. Maria Jagaciak

OPINIE I POMYSŁY
Przestrzenie publiczne
•

Na terenie objętym planem główne przestrzenie publiczne,

•

wycinką i uporządkowanie zieleni.

o których wspominali uczestnicy warsztatu to (poza Ogrodem
Krasińskich) osiedlowe podwórka. Na warsztatach wspominano
przede wszystkim o dwóch rejonach - okolicach ul. Andersa

•

mieszkańcy

widzieliby

działające

łącznie

Trzeba zadbać o tę przestrzeń (np. dodać niską zieleń, ławki) i, być

trzy

może, wprowadzić dodatkowo inne rozwiązania poza parkingiem.

rozwiązania: miejsca parkingowe dla mieszkańców, tereny zielone
(zarówno trawniki, jak i zieleń wysoką) oraz rekreacyjne miejsca

Uczestnicy warsztatu wspominali też o przestrzeni pomiędzy
Arsenałem a budynkami usługowymi na zakończeniu ul. Długiej.

i wzdłuż al. Solidarności. W podwórkach budynków przy ul.
Andersa

Bardzo ważne jest też zachowanie wysokich drzew przed

•

Nie padły komentarze związane z Placem Krasińskich, co może

do relaksu dla różnych grupach wiekowych: dla seniorów

wskazywać, że nie jest to przestrzeń kontrowersyjna ani

siłownie plenerowe i ławki, a dla rodzin z dziećmi - placyki zabaw.

wymagająca

Z kolei tereny publiczne między budynkami wzdłuż al.

charakter.

Solidarności należy przede wszystkim chronić przed zabudową
i zachować ich zielony charakter.

specjalnej

interwencji

w

jej

dotychczasowy

OPINIE I POMYSŁY
Zieleń
•

Główny postulat, powtarzany przez wszystkich uczestników
warsztatu dotyczył ochrony istniejącej zieleni, ale również
i większej dbałości o te tereny.

•

Uczestnicy warsztatów wspominali o potrzebie nadania bardziej
reprezentacyjnego charakteru skwerom i terenom zielonym
wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych (ul. Bonifraterska

i Andersa).
•

Poruszono kwestie zapewnienia obecności roślinności odpornej na
coraz bardziej suche lata oraz ochronę istniejących już drzew
wysokich przed wycinką.

•

Uczestnicy warsztatu wspomnieli także o potrzebie większej
dbałości o wygląd Skweru Edelmana – choć jego modernizację
uzależniają od przyszłości rozwoju metra (ze względu na planowane

w tamtym miejscu i zapisane w studium wyjście ze stacji metra).

Ogród Krasińskich,
Fot. Maria Jagaciak

OPINIE I POMYSŁY
Zieleń
•

W

kontekście

Ogrodu

Krasińskich

uwaga

uczestników

warsztatu koncentrowała się na stworzeniu izolacyjnego pasa
zieleni wysokiej (szpaleru wysokich drzew i niższych krzewów),
by ograniczyć smog i hałas od strony ul. Andersa. Podobne
rozwiązania izolacyjne przydałyby się wzdłuż coraz bardziej
zakorkowanej porannie ulicy Bonifraterskiej.

•

Uczestnicy spotkania zgłosili potrzebę zabezpieczenia zapisami
planu zielonego skweru pomiędzy Arsenałem a budynkami
przy ulicy Andersa.

Ogród Krasińskich,
Fot. Maria Jagaciak

OPINIE I POMYSŁY
Komunikacja i organizacja ruchu oraz kwestie parkingowe
• Uczestnicy warsztatu rekomendowali uspokojenie ruchu na
ul. Długiej (wprowadzenie strefy tempo 30, być może także
spowalniaczy ruchu) - obecnie jest ona traktowana jako skrót
w czasie korków, dodatkowo łamane są obowiązujące
ograniczenia prędkości i dochodzi do potrąceń pieszych.
• Istotnym wątkiem podczas warsztatów były kwestie związane
z rozwojem ścieżek rowerowych. Uczestnicy wspominali m.in.
o ich utworzeniu w ul. Andersa, Bohaterów Getta, łączniku
pomiędzy ul. Anielewicza i Świętojerską oraz połączeniu ulic
Bielańskiej i Długiej.
• Wspominano także o stworzeniu ułatwień dla pieszych
w okolicach Placu Bankowego: naziemnego przejścia dla
pieszych w al. Solidarności przy pl. Bankowym, czy
„wygodniejszego” rozwiązania wyjścia z metra przy pawilonie
„Gruba Kaśka” – w tym momencie wychodzący stamtąd
pasażerowie muszą omijać zielony klomb. Inni mieszkańcy
zaproponowali większą liczbę pasów na ul. Andersa (szczególnie
na wysokości bloku nr 21).
• Zwracano także uwagę na skrzyżowanie Bonifraterskiej
i Świętojerskiej - po remoncie i zmianie organizacji ruchu łatwo
się korkuje, a kierowcy łamią przepisy.

Spotkanie warsztatowe w Stacji Muranów,
9 kwietnia 2019 roku; fot. Wojciech Surała

OPINIE I POMYSŁY
Komunikacja i organizacja ruchu oraz kwestie parkingowe
•

Zdaniem uczestników, na terenie objętym konsultacjami nie ma
znacznego problemu z miejscami parkingowymi. Wspominano

jedynie

o

potrzebie

dodania

miejsc

parkingowych

na

ul. Bohaterów Getta i umożliwieniu skośnego parkowania wzdłuż
ul. Franciszkańskiej. Trudności pojawiają się jednak w weekendy,
gdy parkingi są

zajmowane przez turystów i mieszkańców

Warszawy odwiedzających Stare Miasto.
•

Uczestnicy warsztatów zgłaszali potrzebę uporządkowania
istniejącej sieci parkingów – głównie pod kątem nadania im
bardziej estetycznego wyglądu (obsadzenie zielenią, oddzielenie
od przestrzeni rekreacyjnych w osiedlach).

•

Wśród wskazywanych jako najbardziej zaniedbane pojawiał się
parking wzdłuż wschodniej strony ul. Andersa. Jest on zdaniem
mieszkańców

potrzebny

ze

względu

na

bliskość

lokali

usługowych, jednak wymaga uporządkowania i obsadzenia
zielenią. Padła też propozycja stworzenia w tym miejscu parkingu
podziemnego (o ile pozwoli na to idąca pod spodem linia metra).

Jeden z parkingów osiedlowych na terenie objętym konsultacjami,
Fot. Maria Jagaciak

OPINIE I POMYSŁY
Komunikacja i organizacja ruchu oraz kwestie parkingowe

•

Parking podziemny przy pl. Krasińskich – mógłby stanowić
rozwiązanie weekendowych problemów. Obecnie, być może
przez to, że jest płatny, nie jest w pełni wykorzystany.

•

Na spotkaniu wspominano o parkingach osiedlowych (m.in. na

podwórkach przy blokach od ul. Andersa oraz wzdłuż
al. Solidarności) – są one potrzebne, jednak nie jako jedyny
element osiedlowego krajobrazu – należy dodać także
przestrzenie do spędzania czasu przez mieszkańców.
•

Mieszkańcy wyrażali potrzebę stworzenia dojścia na parking za
Pałacem Przebendowskich/Radziwiłłów w Al. Solidarności –
obecnie aby do niego dojść pieszo, trzeba złamać przepisy.

Spotkanie warsztatowe w Stacji Muranów,
9 kwietnia 2019 roku; fot. Monika Pastuszko

WNIOSKI

WNIOSKI
Do najczęściej wskazywanych przez uczestników konsultacji postulatów
należały:

•

ograniczenie nowej zabudowy na terenie objętym konsultacjami głównie w przestrzeniach między istniejącymi już budynkami.

•

większa dbałość o już istniejące tereny zieleni i nadanie im bardziej
reprezentacyjnego charakteru.

•

zagęszczenie sieci tras i ścieżek rowerowych (szczególnie wzdłuż ul.

Andersa i Anielewicza) oraz połączenie już istniejących odcinków.
•

uporządkowanie istniejącej sieci parkingów poprzez obsadzenie
zielenią i odgrodzenie od pozostałych terenów użytkowanych przez
mieszkańców.

•

uspokojenie ruchu na ulicach wchodzących w skład terenu objętego
konsultacjami.
Spotkanie warsztatowe w Stacji Muranów,
9 kwietnia 2019 roku; fot. Monika Pastuszko

CO DALEJ?

CO DALEJ?
Zakończył się pierwszy etap konsultacji planu miejscowego rejonu Ogrodu
Krasińskich. Były to konsultacje na etapie wniosków do planu. Ten raport zbiera
opinie, które usłyszeliśmy. Posłuży projektantom planu jako materiał doradczy. Na
jego podstawie oraz na podstawie wniosków do planu projektanci przygotują tzw.
wariantowe koncepcje miejscowego planu. Przewidywane są także konsultacje
społeczne na kolejnych etapach sporządzenia planu.

Dalsza procedura planistyczna będzie przebiegała zgodnie z zapisami ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ogród Krasińskich,
Fot. Maria Jagaciak

JAKI MIEJSCOWY PLAN
DLA REJONU OGRODU
KRASIŃSKICH?
ZAŁĄCZNIK NR 1
DO RAPORTU Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Czerwiec 2019

OPIS AKCJI INFORMACYJNEJ

AKCJA INFORMACYJNA
O konsultacjach społecznych informowaliśmy za pomocą:

•

plakatów rozwieszonych na terenie objętym planem, m.in. w Urzędzie
Dzielnicy Śródmieście, w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego,
w obiektach użyteczności publicznej,

•

Ulotek, dystrybuowanych na obszarze planu, w Urzędzie Dzielnicy
Śródmieście, w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego,
na warsztatach i w wybranych obiektach użyteczności publicznej,

•

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

•

platformy warszawskich konsultacji społecznych:
konsultacje.um.warszawa.pl,

•

strony internetowej Urzędu Dzielnicy Śródmieście,

•

mediów społecznościowych: stron Urzędu Dzielnicy Śródmieście
i warszawskich konsultacji społecznych (Konsultacje Społeczne Warszawa).
Plakat informacyjny o konsultacjach

INFORMACJE O KONSULTACJACH

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy

KONSULTACJE ZREALIZOWALI:
A2P2 architecture & planning
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

JAKI PLAN MIEJSCOWY
REJONU OGRODU
KRASIŃSKICH?
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO RAPORTU
Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
czerwiec 2019

RAPORT Z BADANIA GEOANKIETOWEGO

O CO PYTALIŚMY?
W ramach konsultacji społecznych
projektowanego planu prowadzone było badanie
internetowe z użyciem geoankiety, czyli ankiety
pozwalającej na umieszczanie punktów na mapie.
Za jej pomocą chcieliśmy zebrać informacje o
obszarze projektowanego planu z perspektywy
jego użytkowników. Mogli oni zaznaczyć punkty
na mapie i odpowiedzieć na następujące pytania:

1.
2.
3.
4.
5.

Tekst umieść w dwóch kolumnach

Zaznacz miejsce zamieszkania
Zaznacz odwiedzane miejsce
Gdzie powinny znaleźć się nowe funkcje?
Które obszary powinny zostać takie, jakie są?
Informacje o sobie (wiek, wykształcenie)

Badanie trwało ponad niecałe 6 tygodni. W tym
czasie geoankietę wypełniło 189 osób. Naniosły
one ponad 1201 obiektów na mapę. Na kolejnych
stronach prezentujemy analizę ich odpowiedzi.

Strona dotycząca odwiedzanych miejsc

Strona dotycząca informacji o sobie

ODWIEDZANE MIEJSCA

SPACERY
Uczestnicy geoankiety wskazali 230 miejsc
spacerów i wyprowadzania psów.
Skupione są one głównie na terenach zieleni.
Pierwszym z nich jest Ogród Krasińskich (nr 1
na mapie). Kolejnymi są przestrzenie między
blokami przy ulicy Wałowej (2) oraz zieleń w okolicy
Sądu Najwyższego (3). Ponadto, wskazane zostały
także przestrzeń wokoło Muzeum POLIN (4)
oraz Skwer Więźniów Politycznych Stalinizmu (5).
Miejscem spacerów są również tereny zieleni
wzdłuż ulicy Bonifraterskiej (6).

SPORT I WYPOCZYNEK
Uczestnicy geoankiety wskazali 132 miejsca
uprawiania sportu i aktywnego wypoczynku.
Głównym takim miejscem jest Ogród Krasińskich
(nr 1 na mapie). Kolejne skupienia występują
daleko od granicy obszaru objętego planem.
Kolejno są to tereny przy Parku Fontann (2),
Ogród Saski (3) oraz Park Romualda Traugutta
wraz z boiskami sportowymi (4).

USŁUGI
Uczestnicy geoankiety wskazali 138 miejsc
odwiedzanych w celu skorzystania z usług.
Występują dwa główne skupienia takich miejsc.
Pierwszym i dominującym ze względu na liczbę
wskazań jest odcinek ulicy Andersa na północ
od ulicy Świętojerskiej (nr 1 na mapie).
Drugim są usługi gastronomiczne w okolicy stacji
metra Ratusz Arsenał (2).

ZAKUPY
Uczestnicy geoankiety wskazali 124 miejsca
robienia zakupów.

Skupione są one wzdłuż ulicy Andersa (nr 1
na mapie) i w okolicach dyskontów przy ulicy
Bonifraterskiej (2).
Trzecim skupieniem, znajdującym się poza
obszarem projektowanego planu, było Centrum
Handlowe Arkadia (3).

SPOTKANIA
Uczestnicy geoankiety wskazali 184 miejsca
spotkań.
Główne skupienie wskazań znajduje się
na obszarze Ogrodu Krasińskich (nr 1 na mapie).

Kolejne związane są z lokalami gastronomicznymi
przy ulicy Andersa (2), a także okolicami stacji
metra Ratusz Arsenał (3) oraz skrzyżowaniem ulic
Muranowskiej i Andersa (4).

KULTURA I ROZRYWKA
Uczestnicy geoankiety wskazali 108 miejsc
korzystania z kultury i rozrywki.
Najczęściej wskazywali oni lokale przy Andersa
(nr 1 na mapie). Następnie są to kolejno teren
Ogrodu Krasińskich (2) oraz okolice Skweru
Batalionu Harcerskiego AK i kina Muranów (3).
Uczestnicy wskazali także miejsca znajdujące się
poza obszarem objętym planem: muzeum POLIN
(4) i Biblioteka publiczna nr 53 (5).

PRACA I NAUKA
Uczestnicy geoankiety wskazali 35 miejsc pracy lub
nauki.
Miejsca te rozproszone są w granicach obszaru
objętego przystąpieniem do sporządzenia planu
i poza nim. Niewielkie skupienia zidentyfikowano
przy ulicy Andersa (nr 1 na mapie) oraz w samym
Ogrodzie Krasińskich (2).

ODPROWADZANIE
Uczestnicy geoankiety wskazali 36 miejsc, do
których odprowadzają dzieci.
Najczęściej wskazywany był Ogród Krasińskich
(nr 1 na mapie).

W dalszej kolejności zidentyfikowane zostały dwie
placówki oświatowe (2), Szkoła Podstawowa
nr 158 oraz Przedszkole nr 206.
Ostatnim skupieniem jest szkoła tańca przy ulicy
Długiej (3).

PREFERENCJE WOBEC ZMIAN

POZOSTAWIENIE
Uczestnicy ankiety oznaczyli ogółem 142 obszary,
które ich zdaniem należy pozostawić takimi, jakimi
są.
Oznaczenia w zdecydowanej większości (130)
dotyczyły Śródmieścia. Spośród nich, 118
dotyczyło obszaru opracowywanego planu
miejscowego.
Do zachowania został wskazany teren Ogrodu
Krasińskich (od 52 do 69 oznaczeń) oraz teren
bezpośrednio graniczący z Ogrodem (od 29 do
51 oznaczeń). Teren pomiędzy ulicą Wałową
a Andersa był oznaczany od 12 do 29 razy.

ZMIANA
Uczestnicy ankiety oznaczyli ogółem 258
obszarów, które ich zdaniem powinny się zmienić.
Oznaczenia w większości (229) dotyczyły
Śródmieścia, spośród nich, 209 dotyczyło obszaru
opracowywanego planu miejscowego.
Jako tereny do zmiany funkcji lub
zagospodarowania zostały wskazane główne ulice
– północny odcinek ulicy Andersa (od 21
do 38 oznaczeń), a także jej południowy odcinek i
ulica Długa (od 7 do 21 oznaczeń).
Jako teren wymagający zmian wskazano także
Ogród Krasińskich (od 7 do 21 oznaczeń)

RÓŻNICE PREFERENCJI
Preferencje zmiany funkcji lub zagospodarowania
przeważają na ulicy Andersa (szczególnie na
północ od ulicy Świętojerskiej) oraz wzdłuż ulicy
Długiej.
Preferencje zachowania terenu „takim jakim jest”
przeważają wyraźnie na terenie Ogrodu
Krasińskich.
W mniejszym stopniu dotyczą także rejonu ulicy
Wałowej – tzn. terenu między ulicą Andersa
(łącznie z jej wschodnią pierzeją) a Bonifraterską
oraz rejonu ograniczonego ulicami Schillera,
Miodową i aleją „Solidarności”.

MIEJSCA KONFLIKTU
Niektóre obszary charakteryzują się wysokim
potencjałem wystąpienia konfliktów
przestrzennych. Są to rejony, gdzie występuje
podobna liczba odmiennych opinii i jest ona
relatywnie duża.
Takim terenem jest przede wszystkim Ogród
Krasińskich oraz odcinek ulicy Andersa na północ
od ulicy Świetojerskiej. Szczegółowe informacje
na temat preferencji dla tych terenów znajdują się
w dalszej części raportu.

PODZIAŁ NA STREFY
Na podstawie analizy rozkładu preferencji, a także
cech fizycznych obszaru podzielono go na 6 stref
preferencji. Dla każdej z nich przeprowadzono
analizę proponowanych przez uczestników ankiety
kierunków zagospodarowania.
Są to kolejno:
1 – Ogród Krasińskich
2 – ulica Andersa
3 - aleja „Solidarności”
4 – rejon zabudowy wzdłuż ulicy Długiej
5 – rejon zabudowy pomiędzy ulicami Schillera,
Miodową i aleją „Solidarności”
6 – rejon zabudowy wzdłuż ulicy Wałowej,
pomiędzy ulicami Andersa, Bonifraterską i
Świętojerską
7 – plac Krasińskich wraz z Pałacem Krasińskich

PREFERENCJE DOTYCZĄCE STREF

OGRÓD KRASIŃSKICH
Ogród Krasińskich (strefa zaznaczona nr 1
na mapie) jest strefą, którą uczestnicy ankiety
w przeważającej większości chcą zachować
w obecnym kształcie (85 wypowiedzi). Szczególne
znaczenie ma kwestia wartościowych
i atrakcyjnych terenów zieleni oraz funkcjonalności
dla mieszkańców i turystów. Uczestnicy są
zadowoleni z placów zabaw, a także miejsc
do spacerowania oraz odpoczynku.
Jako element, który można by zmienić na obszarze
parku, wskazywane jest utworzenie przestrzeni
dla gastronomii, w szczególności - kawiarni.
Proponowane są także dodatkowe miejsca
uprawiania sportu takie jak małe boisko do piłki
nożnej czy skatepark. Uczestnicy konsultacji
sugerują również lepsze oświetlenie alejek parku
oraz wydłużenie godzin jego otwarcia.

ULICA ANDERSA
Ulica Andersa (strefa zaznaczona nr 2 na mapie)
jest strefą, którą uczestnicy badania przede
wszystkim chcieliby poddać zmianie (123
wypowiedzi).
Wzdłuż ulicy sugerowana jest poprawa ciągów
pieszych, a w szczególności: naprawa zniszczonych
chodników i uzupełnienie brakujących przejść
dla pieszych. Istotną propozycją zmiany jest
wyznaczenie drogi dla rowerów na całej długości
ulicy.

Uczestnicy chcieliby mieć do dyspozycji więcej
lokali gastronomicznych oraz przypisanych do nich
ogródków. Proponują także zmianę funkcji
parkingów wzdłuż ulicy na tereny zieleni,
aby niwelować negatywne oddziaływanie ruchu
ulicznego na pieszych.
Wypowiedzi dotyczące pozostawienia wybranych
elementów tej strefy dotyczą głównie utrzymania
aktualnej zabudowy oraz zachowania obecnych
terenów zieleni.

ALEJA SOLIDARNOŚCI
Aleja „Solidarności” (strefa oznaczona nr 3 na
mapie) jest strefą, która w obecnym
funkcjonowaniu ma swoich przeciwników,
jak i zwolenników.
Uczestnicy konsultacji wskazują, że jest to dobre
miejsce przesiadkowe, w okolicy stacji metra
Ratusz Arsenał. Wspominają o dobrej lokalizacji
przystanków, szczególnie w sąsiedztwie instytucji
kultury i zabytków. Dodatkowo zachęcają
do pozostawienia aktualnych terenów zieleni,
które występują wzdłuż alei.
Sugerowana jest zmiana organizacji sygnalizacji
świetlnej, która aktualnie stwarza bariery
komunikacyjne dla pieszych. Dodatkowo
proponowane jest utworzenie skrzyżowania
łączącego ulicę Bielańską oraz obie nitki alei
„Solidarności”. Uczestnicy ankiety podnoszą też
kwestie estetyki ławek oraz korzystania z nich
przez osoby bezdomne.

ULICA DŁUGA
Rejon zabudowy wzdłuż ulicy Długiej (strefa
oznaczona nr 4 na mapie) to rejon, gdzie głównie
wskazywane są elementy wymagające poprawy.
Uczestnicy ankiety wypowiadają się pozytywnie
o istniejących terenach zieleni oraz możliwości
przejścia pomiędzy Ogrodem Krasińskich, a stacją
metra. Ich wątpliwości jednak budzi jakość wykonania
tej trasy oraz niedogodności poruszania się nią,
związane ze zniszczonymi chodnikami.
Sugerowana jest reorganizacja ruchu wzdłuż ulicy,
poprzez spowolnienie ruchu samochodowego
oraz położenie nacisku na funkcjonalność przestrzeni
dla pieszych. W szczególności obejmuje
to poszerzenie chodników, wprowadzenie nowych
usług w najniższych kondygnacjach budynków
oraz ożywienie ulicy dzięki wprowadzeniu funkcji
gastronomicznej. Proponowano także wymianę części
nawierzchni ulicy na przyjazną dla rowerzystów,
np. asfaltową.
Uczestnicy konsultacji chcą, aby ten obszar
był estetyczny oraz stanowił reprezentacyjny trakt
prowadzący w stronę Starego Miasta. Dodatkowo
sugerowana jest większa liczba obiektów informacji
turystycznej.

SCHILLERA/MIODOWA
Rejon zabudowy pomiędzy ulicami Schillera,
Miodową i aleją „Solidarności” (strefa oznaczona
nr 5 na mapie) charakteryzuje się równą liczbą
głosów za i przeciw zmianie tego terenu.
Elementem, który uczestnicy ankiety chcą
pozostawić jest charakter zabudowy i układ
urbanistyczny tej części dzielnicy.
Wśród sugestii zmian podnoszona jest kwestia
większej ilości zieleni lub zwiększenia ogólnej
dostępności do takich terenów.
Uczestnicy konsultacji sugerują także możliwość
ożywienia tego obszaru poprzez wsparcie funkcji
kulturowej i rekreacyjnej, np. poprzez lokalizację
gastronomii.

WAŁOWA
Rejon zabudowy wzdłuż ulicy Wałowej (strefa zaznaczona
nr 6 na mapie) jest terenem, dla którego przeważają głosy
opowiadające się za zachowaniem jego charakteru.
Uczestnicy ankiety chcą chronić przede wszystkim obecny
kształt podwórek zlokalizowanych wzdłuż ulicy. Jest to dla
nich unikatowa przestrzeń, wzbogacona terenami
zielonymi i spełniająca funkcję miejsca spotkań i rekreacji.
Z tego powodu dlatego sugerowane jest zachowanie
istniejącej zabudowy.
Uczestnicy wskazują także na potrzebę następujących
działań w rejonie ulicy Wałowej i okolic: powiększenie
terenów zieleni, spowolnienie ruchu ulicznego, a także
wprowadzenie nowych placów zabaw, siłowni miejskiej
czy małej architektury. Proponowane jest także ożywienie
okolicy poprzez lokale gastronomiczne i małe osiedlowe
sklepy.
Dodatkowo sugerowana jest rozbudowa infrastruktury
rowerowej, dzięki utworzeniu nowej stacji rowerów
miejskich. Uczestnicy wskazują również na kwestię
uporządkowania parkowania na opisywanym obszarze.
Odnotowano głosy wspierające propozycję tzw. Bunkra
Kultury, u zbiegu ulic Świętojerskiej, Andersa i Wałowej,
który pozwalałby mieszkańcom na integrowanie się.

PREFERENCJE - 7
Plac Krasińskich wraz Pałacem Krasińskich (strefa
oznaczona nr 7 na mapie) jest terenem, dla
którego przeważają głosy opowiadające się
za zachowaniem jego charakteru.
Uczestnicy konsultacji chcą chronić przede
wszystkim obecny wygląd i zabytkowy charakter
placu oraz otaczającej go zabudowy. Jest to
dla nich unikatowa przestrzeń, będąca wizytówką
miasta, i jako taką należy ją chronić.
Proponowane zmiany dotyczą przede wszystkim:
poprawy stanu infrastruktury kanalizacyjnej
oraz warunków poruszania się rowerem (np.
wyznaczenie pasów rowerowych lub drogi
dla rowerów). Sugerowano także zlokalizowanie
obiektów informacji turystycznej.

Jeden głos postulował szersze udostępnienie
wnętrza Pałacu.

PREFERENCJE - INNE
Osoby wypełniające ankietę miały także możliwość
wyrażenia uwag ogólnych w pytaniu otwartym,
niezwiązanym z mapą. Z tej opcji skorzystało 27 osób.
Poniżej znajduje się zestawienie najczęściej
pojawiających się uwag.
Spośród innych uwag uczestników konsultacji, które
dotyczą kwestii planowania przestrzennego, należy
wymienić:
• konieczność ochrony kanałów powietrznych
i istniejących dominant urbanistycznych,
• dopuszczenie lokalizacji usług gastronomicznych
w parku,
• lokalizację w planie stacji Metro Muranów,
• uregulowanie estetyki reklam i zapewnienie
odpowiednich połączeń rowerowych Muranowa
z resztą miasta.
Wskazywano także na potrzebę szybkiego uchwalenia
planu.

Inne uwagi dotyczyły kwestii: organizacji ruchu
(wytyczenie nowych przejść dla pieszych przez
ul. Andersa i w okolicach pl. Bankowego, wyznaczenie
nowych miejsc postojowych), zasad kształtowania zieleni
(niewycinanie zdrowych drzew, rewaloryzacja terenów
zieleni pomiędzy budynkami i w podwórzach),
bezpieczeństwa publicznego (uniemożliwienie
organizowania nielegalnych wyścigów ulicznych),
poprawy stanu chodników i ulic lokalnych, a także
utrzymania przestrzeni publicznych (parku, podwórzy,
okolic śmietników). W uwagach została także poruszona
kwestia dopuszczenia oraz niedopuszczenia psów
do wstępu na teren parku (1 głos za i 1 przeciw).

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI
• W badaniu wzięło udział 189 osób, które oznaczyły na mapie ogółem 612 miejsc
odwiedzanych oraz 400 obszarów preferencji (pozostawienia/zmiany
zagospodarowania) .
• Na obszarze objętym przystąpieniem do sporządzenia planu odnotowano wiele
oznaczeń miejsc spacerów i wyprowadzania psów (230), uprawiania sportu i
aktywnego wypoczynku (132) – miejscem szczególnej koncentracji tych funkcji
jest Ogród Krasińskich
• Oznaczenia miejsc korzystania z usług (138) i robienia zakupów (124) koncentrują
się przede wszystkim w północnym odcinku ulicy Andersa, a także przy ulicy
Bonifraterskiej (handel) i stacji Metro Ratusz Arsenał (usługi).
• Miejsca spotkań (184) oraz korzystania z kultury lub rozrywki (108) koncentrują
się na terenie Ogrodu Krasińskich, a także na północnym odcinku ulicy Andersa
oraz w okolicach stacji Metro Ratusz.
• Relatywnie niewiele osób oznaczyło na obszarze objętym przystąpieniem do
sporządzenia planu miejsca pracy, nauki (35) oraz odprowadzania dzieci (36) –
odnotowano jedynie niewielkie ich koncentracje: przy ulicy Andersa (miejsca
pracy) w Ogrodzie Krasińskich (obie funkcje) i w placówkach edukacyjnych
przy ulicy Ciasnej (SP158) i Długiej (szkoła tańca).

WNIOSKI
• Występuje przewaga głosów za ochroną Ogrodu Krasińskich i zabudowy
mieszkaniowej stanowiącej wschodnią pierzeję ulicy Andersa. Zdaniem
uczestników konsultacji w przypadku pierwszego terenu należy chronić
istniejącą zieleń i funkcję rekreacyjną parku. W przypadku terenu drugiego,
ochronie powinien podlegać układ urbanistyczny, a w szczególności – brak
zabudowy podwórzy.
• Przewaga głosów za zmianą zagospodarowania występuje wzdłuż ulicy Andersa
i ulicy Długiej. W przypadku obu ulic proponowane jest wsparcie transportu
pieszego, funkcji usługowej (w tym: gastronomicznej) oraz zachowanie i rozwój
zieleni ulicznej. Istotnym postulatem jest budowa drogi dla rowerów łączącej
Muranów ze Śródmieściem Południowym.
• Terenem wymagającym zmian według części uczestników ankiety jest też Ogród
Krasińskich – postulowane zmiany nie dotyczą jednak radykalnej zmiany funkcji
obszaru, a jej wzmocnienia poprzez lokalizację nowych obiektów rekreacyjnych
i gastronomii.

• Ze względu na wysoką liczbę obu rodzajów oznaczeń o przeciwstawnym
kierunku zmian, jako obszary o wysokim potencjale konfliktu zostały wyznaczone:
Ogród Krasińskich i ulica Andersa w jej północnym odcinku.

UCZESTNICY

KTO WZIĄŁ UDZIAŁ?

Ponad połowa uczestników wypełniła
geoankietę w drugim tygodniu konsultacji
(rozpoczynającym się 25 marca). Ponad 20%
uczestników wypełniło ją w tygodniu
rozpoczynającym się 8 kwietnia.
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Geoankietę wypełniło 189 osób, które
naniosły na mapę łącznie 1201 obiektów
geograficznych (189 miejsc zamieszkania, 612
miejsc odwiedzanych, 400 obszarów
preferencji).
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ŹRÓDŁO INFORMACJI
Większość uczestników (89%) dowiedziała się
o geoankiecie z mediów społecznościowych.
Uczestnicy konsultacji dowiadywali się
o geoankiecie także z ogłoszeń i plakatów
(28%) oraz informacji zamieszczonych
na stronach urzędów (8%) i mediów lokalnych
(3%).

Źródło informacji o badaniu
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Z mediów społecznościowych (np. Facebook)

Z ogłoszeń lub plakatów

Ze strony Urzędu Miasta lub Urzędu Dzielnicy

Z mediów lokalnych (np. gazet, radia, telewizji)

KTO WZIĄŁ UDZIAŁ?
Spośród osób, które wypełniły ankietę, 122
osoby pozostawiły informację o swoim wieku.

Było wśród nich wiele osób w wieku od 25
do 34 roku życia – stanowili oni prawie
połowę osób biorących udział w badaniu. Dla
porównania – wśród mieszkańców Warszawy
osoby w tym wieku stanowią około 18%.
Oznacza to, że wśród osób, które wypełniły
geoankietę, jest procentowo więcej osób
młodych niż wśród mieszkańców Warszawy.
Wśród uczestników konsultacji było
stosunkowo niewiele osób w wieku poniżej 20
i powyżej 45 lat.

Wiek uczestników konsultacji
30%
25%
20%

15%
10%
5%
0%

respondenci

mieszkańcy Warszawy

KTO WZIĄŁ UDZIAŁ?
123 osoby pozostawiły informację o swoim
wykształceniu.

88% uczestników badania deklaruje wyższe
wykształcenie. Dla porównania, wśród
mieszkańców Warszawy wyższe
wykształcenie ma 40%.
Oznacza to, że wśród osób, które wypełniły
geoankietę, jest procentowo więcej osób
z wyższym wykształceniem niż wśród
mieszkańców Warszawy
Wśród uczestników konsultacji są też osoby
deklarujące wykształcenie średnie (11%), choć
jest to odsetek niższy niż wśród mieszkańców
Warszawy (39%).
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100%
90%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

10%
0%

Podstawowe

Zasadnicze zawodowe
respondenci

Średnie

mieszkańcy Warszawy

Wyższe

KTO WZIĄŁ UDZIAŁ?
Spośród 189 wskazanych miejsc zamieszkania, 159
znajdowało się na terenie dzielnicy Śródmieście, z
czego 68 w granicach konsultowanego planu
miejscowego.
Najwyższe zagęszczenie oznaczonych miejsc
zamieszkania występuje w północnej części obszaru
objętego planem – w rejonie pomiędzy ulicą
Andersa a Wałową.

KTO WZIĄŁ UDZIAŁ?
Osoby, które oznaczyły na mapie swoje miejsce
zamieszkania, mogły zadeklarować czas, od jakiego
mieszkają w danym miejscu.
Wśród osób, które odpowiedziały na to pytanie,
przeważały osoby mieszkające we wskazanym
miejscu od 3 do 10 lat (27%).
Nieznacznie mniej osób (około 20%) zadeklarowało
zamieszkanie we wskazanym miejscu od roku do 3
lat, a także powyżej 10 lat i od urodzenia. Osoby
mieszkające we wskazanym miejscu krócej niż rok
stanowiły 10% uczestników ankiety.
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MOTYWACJA
95 osób zostawiło informację, dlaczego chciały wziąć
udział w badaniu. Poniżej zestawiliśmy najczęściej
pojawiające się motywy (wraz z orientacyjną liczbą
głosów w nawiasie.)
Na pytanie o powód wzięcia udziału w konsultacjach, ich
uczestnicy najczęściej wymieniali różne formy związku z
obszarem konsultacji - zamieszkanie lub planowane
zamieszkanie (32), korzystanie z niego (12), przejeżdżanie
przez niego (4) lub inny rodzaj związku (3).
Uczestnicy deklarowali też związek emocjonalny
("lubię/kocham to miejsce", "zależy mi na nim") z
obszarem konsultacji (23) oraz szerzej - dzielnicą i
miastem (7).
Innym często wskazywanym powodem wzięcia udziału w
konsultacjach była potrzeba wpływu na jego przyszły
kształt (12), chęć wyrażenia swojego zdania (8), a także
traktowanie udziału w konsultacjach jako obowiązku
obywatelskiego lub zawodowego (3).
Część uczestników ankiety wzięła udział z powodu chęci

zgłoszenia obserwowanych przez siebie problemów (13),
takich jak dogęszczanie zabudowy, obecność
pustostanów, uciążliwości w ruchu pieszym i
rowerowym, deficycie miejsc postojowych, a także
wyrażenia potrzeb (13) takich jak: wytyczenie drogi dla
rowerów, miejsc postojowych, czy placów zabaw.
Wiele osób motywowała tez możliwość wskazania
pożądanych kierunków zmian (37).

INFORMACJE O KONSULTACJACH
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Urzędu m.st. Warszawy

BADANIE GEOANKIETOWE WYKONALI:
Zespół Heksagon.org:
Cezary Brudka
Adam Rozynkowski

DZIĘKUJEMY ZA WSZYSTKIE OPINIE!

