POKRÓTCE
O KONSULTACJACH

PRZEDMIOT I CEL
Konsultacje przeprowadzono na etapie zbierania
wniosków do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu Wału Miedzeszyńskiego.
Celem konsultacji było:

• Poinformowanie o tym, czym jest plan miejscowy i na
co tworzony dokument będzie miał wpływ
• Zebranie opinii dotyczących obszaru objętego
miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Przede wszystkim dotyczących tego,
co na obszarze jest cenne i powinno być chronione,
a co jest potencjałem na przyszłość
i mogłoby być zmienione
• Zebranie wiedzy o społecznym funkcjonowaniu
obszaru, tak by wzmocnić proces projektowania
urbanistycznego o perspektywę użytkownikówmieszkańców

Rysunek Granice planu

RELACJA Z KONSULTACJI
W ramach konsultacji przeprowadzono:
•

diagnozę społeczną – wywiady z mieszkańcami,
obserwację w terenie, analizę danych zastanych

•

rozmowy z około 620 mieszkańcami
w 3 plenerowych punktach konsultacyjnych i na
spotkaniu diagnozy przestrzeni/ warsztatach

•

badanie opinii za pomocą ankiety on-line
(z 411 uczestnikami)

•

Zebrano 245 wniosków do projektu planu w
formalnej procedurze.

Konsultacje trwały od 27 kwietnia do 28 maja 2018.

O CZYM
ROZMAWIALIŚMY?

O CZYM ROZMAWIALIŚMY?

MIEJSCE NA ZDJĘCIE Z KONSULTACJI

Rozmowy podczas konsultacji dotyczyły
następujących tematów:
• zabudowy i usług
• przestrzeni publicznej i zieleni

Miejsce na zdjęcie

• komunikacji – pieszej, rowerowej, publicznej
i samochodowej.
Każdy temat podzielony był na opinie dotyczące
tego, co warto chronić i tego co można/warto
zmienić na terenie objętym planem.

Punkt konsultacyjny

O CZYM ROZMAWIALIŚMY?

MIEJSCE NA ZDJĘCIE Z KONSULTACJI

ZABUDOWA I USŁUGI
Co warto chronić?
• Hangary dawnego lotniska Gocław i tzw. chude
Wojtki – dwie zielone budowle, ujęcia
uzupełniające Wodociągu Praskiego, są to
miejsca związane z tożsamością obszaru i warto
wykorzystać ich potencjał do tworzenia
odpowiednio centrum lokalnego i atrakcyjnych
terenów rekreacyjnych.

Miejsce na zdjęcie

• Charakter przestrzeni osiedla – budynki
otoczone zielenią.

Zdjęcie z terenu objętego planem

O CZYM ROZMAWIALIŚMY?
ZABUDOWA I USŁUGI

Co warto zmienić?
• Przestrzeń wokół nowej zabudowy, która uzupełnia
strukturę dawnego osiedla, to teraz wyspy wydzielone
od otoczenia. Wyzwaniem jest integracja różnych
fragmentów zabudowy i wykorzystanie potencjału
przestrzeni pomiędzy budynkami.
• Nowe i dawne fragmenty osiedla są od siebie odcięte.
Na terenie występują konflikty o przestrzeń pomiędzy
różnymi grupami mieszkańców.
• Uciążliwa jest lokalizacja klubu nocnego, którego
odwiedzający nie respektują porządku. Klub jest
źródłem hałasu, a funkcjonowanie tego miejsca
adresowanego nie do mieszkańców jest postrzegane
jako niebezpieczne.
• Potrzeba modernizacji bazaru Gocław.
• Dziś większość punktów usługowych znajduje się poza
obszarem objętym projektem planu. Mieszkańcy
postulują lokalizację większej liczby punktów
usługowych na ich terenie.

Zdjęcia z terenu objętego planem

O CZYM ROZMAWIALIŚMY?
Co warto zmienić? – c.d.
• Monofunkcyjność obszaru (warto byłoby
wprowadzić możliwość lokalizacji większej liczby
różnorodnych usług)
• Potrzebna jest lepsza ochrona przed nową
zabudową. Jeśli nowa zabudowa, to wprowadzana
z poszanowaniem otoczenia i w skali
niezaburzającej jego funkcjonowania. Nowa
zabudowa na osiedlu i sposób jej lokalizacji,
odwrócenie się od otaczającego sąsiedztwa były
negatywnie komentowane.

Rysunek Proponowane zmiany dotyczące organizacji usług. Mapa z poprawką z 23 listopada 2018 r.

O CZYM ROZMAWIALIŚMY?

MIEJSCE NA ZDJĘCIE Z KONSULTACJI

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA I ZIELEŃ
Co warto chronić?
• Rezerwa pod Trasę Tysiąclecia (czyli
niezagospodarowany pas w północnej części planu)
jest postrzegana przez większość mieszkańców jako
wielki potencjał – tak potrzebna w tym rejonie
przestrzeń zielona. Dzisiaj funkcjonuje jako dziki
park. Mieszkańcy widzą potrzebę jej
uporządkowania, jednak większość opinii dotyczyła
zachowania aktualnej funkcji terenu.

Miejsce na zdjęcie

Zdjęcie z terenu objętego planem

O CZYM ROZMAWIALIŚMY?

MIEJSCE NA ZDJĘCIE Z KONSULTACJI

Ad. rezerwa pod Trasę Tysiąclecia
Dotyczyło jej wiele zgłaszanych opinii. To przykład
zagadnienia wymagającego systemowych
rozwiązań komunikacyjnych dla całego miasta.
Zmiana musi być zdefiniowana na poziomie
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.
Ten teren jest zarezerwowany pod drogę w
obowiązującym dokumencie z 2006 roku. Zmiana
wymaga nowych ustaleń w nowym studium, a
wcześniej – wielu analiz dotyczących rozwiązań
komunikacyjnych i kształtowania przestrzeni.

Miejsce na zdjęcie

Dlatego podczas konsultacji zachęcano
mieszkańców do składania wniosków i udziału
w konsultacjach studium.

Zdjęcie z terenu objętego planem

O CZYM ROZMAWIALIŚMY?
PRZESTRZEŃ PUBLICZNA I ZIELEŃ
Co można/warto zmienić?
• Obszar boryka się z zanieczyszczeniem hałasem,
głównie związanym z trasami komunikacyjnymi.
Hałas wpływa na obniżenie jakości życia z tym
rejonie. W planie warto szukać rozwiązań
przestrzennych, które mogą wpłynąć na
ograniczenie hałasu.
• Niewykorzystanym zasobem jest brzeg Wisły.
Powinny tu być rozwijane zielone tereny
rekreacyjne. Mogłaby tu też być plaża. Jednak
obszar powinien zachować swój naturalny
charakter. Wprowadzenie nowych funkcji powinno
wiązać się z określeniem stref dla poszczególnych
aktywności (z tzw. strefowaniem), np. strefa do
grillowania, strefa dla kajaków, miejsca cichej
spokojnej rekreacji. Pojawił się postulat połączenia
pieszą, porośniętą zielenią kładką obszarów
zielonych: rezerwy pod Trasę Tysiąclecia
z obszarami rekreacyjnymi nad Wisłą.

• Potencjał rekreacyjny terenów nadwiślańskich jest
szansą na podniesienie jakości życia w obszarze
objętym projektem planu.
• Zieleń w mieście tworzy zdrowy klimat do życia.
Warto zadrzewić ciągi komunikacyjne m.in. ulic
Meissnera i Jugosłowiańskiej oraz po prawej stronie
Wału Miedzeszyńskiego.
• Zieleń wewnątrz osiedla jest zasobem i musi być
chroniona. Konieczne jest zadbanie o jej jakość.
• Potrzebne jest stworzenie przestrzeni do integracji
społecznej w ramach obszarów (czy wręcz
podobszarów) objętych planem. Trzeba też
stworzyć powiązania z obszarami sąsiednimi,
z którymi konsultowany teren jest funkcjonalnie
powiązany.
• Istnieje potencjał zlokalizowania urządzonej
przestrzeni publicznej w rejonie skrzyżowania ulic
Bora-Komorowskiego i Fieldorfa (to teren
sąsiedniego terenu objętego projektem planu
Gocław Lotnisko)*. Mogłyby się tam odbywać
wydarzenia adresowane do mieszkańców. Jednak
potrzebnych jest również wiele drobniejszych
przestrzeni, które pozwolą z jednej strony na
rekreację, a z drugiej na utrzymywanie więzi
sąsiedzkich.
* Fragment w nawiasie – uzupełnienie z 18 października 2018 r.

O CZYM ROZMAWIALIŚMY?

MIEJSCE NA ZDJĘCIE Z KONSULTACJI

KOMUNIKACJA PIESZA , ROWEROWA, PUBLICZNA,
SAMOCHODOWA
Co warto chronić?
• Warto chronić miejsca parkingowe – jednak uczestnicy
konsultacji zwracali uwagę, że place parkingowe szpecą
przestrzeń. Mieszkańcy chcieliby nowych parkingów,
ale nie kosztem zieleni. Jako obszar pod lokalizację
nowych miejsc parkingowych wskazywano ulicę BoraKomorowskiego.

Miejsce na zdjęcie

• Zieleń w miejscu rezerwy pod Trasę Tysiąclecia –
rozwinięcie poniżej.

Zdjęcie z terenu objętego planem

O CZYM ROZMAWIALIŚMY?

MIEJSCE NA ZDJĘCIE Z KONSULTACJI

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA I ZIELEŃ

Miejsce na zdjęcie

Rysunek Proponowane zmiany w organizacji terenów zieleni. Mapa z poprawką z 23 listopada 2018 r.

O CZYM ROZMAWIALIŚMY?

MIEJSCE NA ZDJĘCIE Z KONSULTACJI

KOMUNIKACJA PIESZA , ROWEROWA, PUBLICZNA,
SAMOCHODOWA
Co można, co warto zmienić?

•

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy rezerwy pod
Trasę Tysiąclecia. Wśród wypowiedzi na temat rezerwy pod
Trasę Tysiąclecia dominowały głosy o zachowanie terenu jako
zieleni, były jednak także postulaty wnoszące o stworzenie tu
ulicy lokalnej, która usprawni komunikację.

•

Trzeba zlikwidować bariery przestrzenne. Szczególnie często
komentowany był szlaban oddzielający osiedle przy ul.
Marokańskiej od Osiedla Jantar, dużym wyzwaniem jest
zapewnienie połączeń pieszych z terenami nadwiślańskimi.

•

Trzeba stworzyć łatwiejsze połączenia komunikacyjne, które
ograniczą czas dojazdu do Centrum i innych dzielnic Warszawy.
Pojawił się pomysł mostu z tramwajami i kładką pieszo-rowerową
na wysokości ulicy Fieldorfa i przeprawy tramwajem wodnym,
która połączyłaby Gocław z Mokotowem.

Miejsce na zdjęcie

Zdjęcie z terenu objętego planem

O CZYM ROZMAWIALIŚMY?
•

Trzeba zadbać o większą dostępność komunikacji publicznej.
Dostęp do przystanków bywał oceniany jako trudny, a sam
przebieg tras autobusów, jako zniechęcający do korzystania
z nich (czas dojazdu do centrum kluczącym po osiedlach
autobusem jest oceniany jako zbyt długi).

•

Trzeba rozbudować sieć ścieżek rowerowych – zadbać
o zapewnienie ich ciągłości oraz poprawę powiązań pieszych.

MIEJSCE NA ZDJĘCIE Z KONSULTACJI

Rysunek Postulowane ścieżki i połączenia

O CZYM ROZMAWIALIŚMY?

MIEJSCE NA ZDJĘCIE Z KONSULTACJI

Poniżej przedstawiamy wyniki ankiety on-line
dla poszczególnych terenów.

Miejsce na zdjęcie

Punkt konsultacyjny

O CZYM ROZMAWIALIŚMY?
WYNIKI ANKIETY ON-LINE
1 - REJON ULIC MAROKAŃSKIEJ, ALGIERSKIEJ,
LIBIJSKIEJ
Obszar ten należy do jednego z dwóch najlepiej
ocenianych na terenie objętym planem.

2 – PAS ZIELENI POMIĘDZY WAŁEM MIEDZESZYŃSKIM
A ULICĄ ALGIERSKĄ
Obszar ten należy do najlepiej ocenianych obszarów na
terenie objętym planem.

Główne walory:

Główne walory:

• możliwość spędzania wolnego czasu, spotkań

• spokojny charakter okolicy oraz estetyka osiedla

• wysoko oceniana droga rowerowa

Zgłoszone potrzeby zmian:

• pełnienie funkcji bufora pomiędzy budynkami a Wałem
Miedzeszyńskim (chroniącego od hałasu i
zanieczyszczeń)

• likwidacja ogrodzenia oddzielającego osiedle od terenu
zieleni na wschód od niego

Zgłoszone potrzeby zmian:
• modernizacja terenu (montaż ławek, śmietników, placu
zabaw)
• poprawa dostępności, w tym przejścia w okolicy Wału
Miedzeszyńskiego

O CZYM ROZMAWIALIŚMY?

•

Obecność dzikich gatunków zwierząt, bioróżnorodność
terenu

3 – PAS ZIELENI NA PRZEDŁUŻENIU ULICY SKALSKIEGO
(REZERWA POD TRASĘ TYSIĄCLECIA)

•

Brak zabudowy, funkcje napowietrzające sąsiednie obszary
zabudowane

Teren był drugim najczęściej oznaczanym przez mieszkańców
podobszarem – niektóre miejsca zgromadziły nawet do 100
oznaczeń.

Zgłoszone potrzeby zmian:

Zdanie respondentów na temat konieczności zmian funkcji
terenu są podzielone. Należy odnotować umiarkowaną
przewagę głosów za zachowaniem obecnej funkcji tego terenu.
Respondenci wyraźnie odnosili się do dwóch stanów –
obecnego (teren zieleni spontanicznej) oraz planowanego
(przebieg drogi) i to w stosunku do nich proponowali
zachowanie lub zmianę funkcji terenu. Podczas gdy uwagi
dotyczące zachowania stanu terenu i jego ochrony wskazują
w zdecydowanej większości na konieczność ochrony zieleni
i funkcji rekreacyjnej tego terenu, sugestie zmian akcentują
konieczność rezygnacji z przeprowadzania przez teren
planowanej drogi oraz uporządkowania terenu.
Główne walory:
•

Obecność zieleni, w tym drzewostanu cennego
przyrodniczo (ok. 2/3 wskazań)

•

Adaptacja i uporządkowanie istniejącej zieleni – stworzenie
ogólnodostępnego parku z infrastrukturą rekreacyjną

•

Zachowanie i poszerzenie dostępności terenu poprzez
likwidację ogrodzeń, przeprowadzenie nowych traktów
pieszych

•

Podkreślenie łączności z terenami nadwiślańskimi poprzez
zorganizowanie bezpiecznego i wygodnego przejścia przez
Wał Miedzeszyński

•

Uzupełnienie infrastruktury rowerowej i pieszej wzdłuż ulicy
Bora-Komorowskiego

•

Głównymi przeciwstawnymi wariantami zagospodarowania
terenu jest budowa drogi i pozostawienie na nim zieleni. Ale
należy zwrócić szczególną uwagę także na kwestie
uporządkowania terenu. Daleko idące ingerencje
odpowiadające na potrzebę urządzenia parku mogą
skutkować zagrożeniem dla bioróżnorodności terenu, która
była wskazywana jako jeden z jej walorów.

O CZYM ROZMAWIALIŚMY?
4 – ZESPÓŁ BUDYNKÓW ZLOKALIZOWANYCH PRZY
ULICY MEISSNERA

5 – REJON ZABUDOWAŃ DAWNEGO LOTNISKA
GOCŁAW

Główne walory:

Teren był jednym z najczęściej oznaczanych przez
mieszkańców podobszarów – niektóre miejsca zgromadziły
nawet do 70 oznaczeń. Zdanie respondentów na temat
konieczności zmian funkcji terenu są podzielone, choć
należy odnotować umiarkowaną przewagę głosów za
zmianą funkcji tego terenu.

• harmonijny układ urbanistyczny
• równowaga funkcji
• przestrzenie na osiedlu
• zieleń.
Zgłoszone potrzeby zmian:

Główne walory:

• zachowanie istniejącej zieleni

• Historyczne znaczenie zachowania budynków dawnego
lotniska Gocław

• zakazanie wznoszenia nowych budynków

• Pozytywna rola, jaką odgrywa ośrodek Hangar 646

• umiejscowienie wzdłuż ulicy Meissnera ścieżki
rowerowej, zieleni i miejsc parkingowych

• Teren funkcjonuje jako bufor pomiędzy zabudowaniami
mieszkaniowymi a Wałem Miedzeszyńskim

• poprawienie dostępności pieszej i rowerowej, w tym
stworzenie nowego ciągu pieszego od ulicy Meissnera
do budynków hangarów

O CZYM ROZMAWIALIŚMY?
5 – REJON ZABUDOWAŃ DAWNEGO LOTNISKA
GOCŁAW – CIĄG DALSZY

Zgłoszone potrzeby zmian:
• Likwidacja klubu nocnego Explosion (ok. 1/3 wszystkich
wypowiedzi dotyczących tego terenu)
• Umieszczenie obiektów sportu i rekreacji (siłownie,
boiska, place zabaw, skatepark, miejsce na grilla)

6 – REJON ULICY FIELDORFA
Teren był czwartym najczęściej oznaczanym podobszarem.
Najczęściej wskazywane miejsca zgromadziły około
40 oznaczeń. Zdania respondentów na temat
pozostawienia lub zmiany funkcji terenu są podzielone, z
niewielkim wskazaniem na wprowadzenie zmian.
Główne walory:

• Uporządkowanie lub rewitalizacja terenu

• Zieleń (choć jest jej niewiele)

• Budowa proponowanego przez parafię hospicjum
i domu seniora (5 wypowiedzi)

• Usługi (stacja benzynowa)

• Wprowadzenie nieuciążliwych funkcji
gastronomicznych

• Uporządkowanie zieleni i utworzenie skweru

• Likwidacja nieestetycznych baraków oraz placów
parkingowych

Zgłoszone potrzeby zmian:

• Usunięcie nieestetycznych zabudowań („bud”),
w których prowadzona jest działalność uciążliwa dla
mieszkańców

O CZYM ROZMAWIALIŚMY?
7 – TEREN ZIELENI POMIĘDZY ULICĄ FIELDORFA
A WAŁEM MIEDZESZYŃSKIM

Zgłoszone potrzeby zmian:

Teren był trzecim najczęściej oznaczanym przez
mieszkańców podobszarem. Niektóre miejsca zgromadziły
nawet do 80 oznaczeń. Osoby, które wypowiadały się
w ankiecie, w większości chcą zachowania
zagospodarowania obszaru. Wiele osób chce urządzenia i
uporządkowania tego terenu.

• Wytyczenie ścieżek z zachowaniem istniejącego
drzewostanu

Główne walory:
• Zieleń, w tym drzewostan cenny przyrodniczo
• Ochrona przed hałasem dla pobliskich budynków
mieszkalnych
• Obecność ptaków i małych dzikich zwierząt

• Urządzenie parku wraz z infrastrukturą towarzyszącą
(ławki, plac zabaw)

• Utworzenie w parku strefy rekreacji lub umieszczenie
urządzeń rekreacyjnych
• Zmiany powinny utrzymać lub rozszerzać pełnione
przez niego dzisiaj funkcje ochrony przed hałasem
i zanieczyszczeniami

O CZYM ROZMAWIALIŚMY?
8 - ZESPÓŁ BUDYNKÓW ZLOKALIZOWANYCH PRZY
ULICY JUGOSŁOWIAŃSKIEJ

9 – PLAC POSTOJOWY PRZY ULICY
JUGOSŁOWIAŃSKIEJ

Główne walory:

Główne walory:

• Zieleń między budynkami

• Zieleń (choć jest jej mało)

• Wysokość zabudowy

• Miejsca parkingowe

• Wartościowe tereny wzdłuż kanału

Zgłoszone potrzeby zmian:

Zgłoszone potrzeby zmian:

• Uporządkowanie obecnego placu, utrzymanie funkcji
parkingowej

• Zachowanie i rewaloryzacja istniejącej zieleni oraz
nasadzenie nowej
• Modernizacja ciągu wzdłuż kanału
• Wprowadzenie wzdłuż ulicy Jugosłowiańskiej ścieżki
rowerowej i nowych miejsc postojowych

• Budowa parkingu wielopoziomowego
• Przekształcenie w teren zieleni lub zabudowa

O CZYM ROZMAWIALIŚMY?
10 – OBSZAR PĘTLI AUTOBUSOWEJ GOCŁAW WRAZ Z
BUDYNKAMI USŁUGOWYMI I PLACEM POSTOJOWYM

11 - OBSZAR POMIĘDZY WAŁEM MIEDZESZYŃSKIM A
WISŁĄ

Główne walory:

Teren był najczęściej oznaczanym przez mieszkańców
podobszarem. Niektóre miejsca zgromadziły nawet do 120
oznaczeń. Zdanie respondentów na temat konieczności
zmian funkcji terenu jest podzielone. Obszar zgromadził
porównywalną liczbę oznaczeń przemawiających za
zmianą i zachowaniem funkcji terenu. Jednak dominującym
motywem oznaczania terenu jako „obszaru, który powinien
pozostać taki jaki jest” jest pozostawienie jego charakteru
jako terenu zieleni. Natomiast motywem oznaczenia go
jako „obszaru, który powinien zmienić swoją funkcję” jest
nie tyle potrzeba zmiany funkcji, co potrzeba modernizacji
i usprawnienia jego działania.

• Bazarek – alternatywy dla sieci handlowych
• Pętla autobusowa
• Miejsca postojowe
Zgłoszone potrzeby zmian:
• Utrzymanie funkcji handlowej przy możliwości
modernizacji bazarku
• Budowa parkingu wielopoziomowego i/lub Park&Ride

O CZYM ROZMAWIALIŚMY?
Zgłoszone potrzeby zmian:
C.D. 11
Główne walory:
• Bazarek, stanowiący alternatywę dla sieci handlowych
• Pętla autobusowa
• Miejsca postojowe
Zgłoszone potrzeby zmian:
• Utrzymanie funkcji handlowej przy możliwości
modernizacji bazarku
• Budowa parkingu wielopoziomowego i/lub Park&Ride

• Poprawa dostępności pieszej i rowerowej terenu,
w tym: budowa i/lub przebudowa dojść prowadzących
nad rzekę
• Odnowienie istniejących obiektów rekreacji (przede
wszystkim pływalni)

• Uporządkowanie i oświetlenie terenu, montaż obiektów
małej architektury (ławki, kosze na śmieci)
• Stworzenie nowej infrastruktury rekreacyjnej (toru
łuczniczego, placów zabaw, siłowni, wypożyczalni
sprzętu wodnego, kąpieliska)

• Budowa ekranów akustycznych, chroniących teren
przed hałasem generowanym przez Wał Miedzeszyński
• Potrzeby zmian częściowo współgrają z wymienionymi
wyżej walorami terenu. Gdyby były wprowadzone,
poprawiałyby użyteczność terenu dla mieszkańców pod
względem rekreacyjnym. Jednak bardzo intensywna
rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej może
negatywnie oddziaływać na walory związane z małą
popularnością terenu (np. obecność dzikich gatunków
zwierząt).

CO DALEJ?

WNIOSKI
• Zebrano bardzo dużo szczegółowych informacji
o aktualnym sposobie funkcjonowania terenu
i potrzebach mieszkańców z nim związanych. Często
zebrane informacje wskazują na różnorodne potrzeby.
• Projekt planu miejscowego powstaje etapami. Wymaga
uzgodnień z wieloma instytucjami i podmiotami, Wynika
to z różnorodnych uwarunkowań, np. ochrony
zabytków czy przepisów ochrony środowiska.
• Zespół pracujących nad planem architektów i
urbanistów musi zaproponować sposób odniesienia się
do wiedzy zebranej podczas oceny stanu istniejącego
(ocena stanu istniejącego to etap prac projektantów
planu, na który składają się m.in. analizy: tkanki
urbanistycznej i architektonicznej, zieleni, uwarunkowań
wynikających ze studium) oraz wiedzy zebranej
w konsultacjach społecznych.

WNIOSKI

• Projektanci zaproponują dwa warianty odniesienia się
do koncepcji projektowych. Na tym etapie przewidziane
są również dodatkowe konsultacje społeczne.
(Dodatkowe – bo ten etap konsultacji nie jest
wymagany ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.)
• Koncepcje przedstawione są Miejskiej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej, która je opiniuje
i przedstawia rekomendacje do dalszych prac.
Projektant analizuje rekomendacje i wiedzę z kolejnego
etapu konsultacji i tworzy projekt planu, który następnie
jest uzgadniany, a potem wykładany do publicznego
wglądu. Każdy mieszkaniec może zgłosić do niego
swoje uwagi. Uwagi rozpatruje Prezydent m.st.
Warszawy, a następnie przedstawia Radzie Miasta
projekt planu. To rada uchwala bądź odrzuca projekt.

KOLEJNE KROKI
Materiały z konsultacji w postaci szczegółowych
raportów tzw. cząstkowych zostały przedstawione
projektantom. Projektanci przygotują wariantowe
koncepcje, które najpierw przedstawią MKUA,
a następnie mieszkańcom. Prognozowany termin
kolejnego etapu konsultacji społecznych to
listopad-grudzień 2018.
Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na
stronie konsultacje.um.warszawa.pl. O naszych
działaniach poinformujemy również przez
ogłoszenia prasowe i plakaty i ulotki
dystrybuowane w terenie.

INFORMACJE O RAPORCIE
Jednostka odpowiedzialna:
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Konsultacje zrealizowali:
•

dr Mikołaj Lewicki z zespołem

•

dr Michał Czepkiewicz z zespołem

•

Magda Kubecka i Marta Trakul-Masłowska we współpracy
z dr Agnieszką Cieślą i studentami kierunku gospodarka
przestrzenna na Politechnice Warszawskiej

•

Wydział Dialogu w Planowaniu Biura Architektury
i Planowania Przestrzennego

Zdjęcia z konsultacji: Tomasz Kaczor
Zdjęcia z terenu: dr Tomasz Sobierajski ze studentami
w ramach zajęć w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytetu Warszawskiego

DZIĘKUJEMY
ZA WSZYSTKIE OPINIE!

