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KALENDARIUM
Konsultacje społeczne „Jaki plan dla rejonu ulicy Swojskiej?” trwały
od 17 listopada do 20 grudnia 2017 r. W tym czasie można było skorzystać
z różnych form dialogu społecznego przedstawionych w poniższym
kalendarium.

Geoankieta dostępna na stronie:

/ od 17 listopada

www.swojska.geoankieta.pl

do 20 grudnia 2017 r.

Możliwość złożenia wniosku do planu

/ od 17 listopada
do 20 grudnia 2017 r.

Warsztat1 w godz. 11:00−13:00, w Szkole Podstawowej nr 58
im. Tadeusza Gajcego przy ul. Mieszka I nr 7

1

warsztat dla dorosłych i dzieci
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Wstęp
Raport z konsultacji społecznych „Jak plan dla rejonu ulicy Swojskiej?”
przedstawia zbiór informacji na temat potrzeb zainteresowanych osób oraz
mieszkańców żyjących na terenie obszaru objętego opracowaniem.
Mieszkańcy wypowiadali się na temat stanu istniejącego oraz własnej wizji
przekształceń okolicy i funkcji terenów. Informacje zbierano w trakcie
warsztatów, za pośrednictwem geoankiety i wniosków do planu.
Raport składa się z czterech części. W pierwszej przedstawiono zbiór
informacji na temat procesu konsultacji społecznych (cel, zakres, metody
pracy). W drugiej części przedstawiono wyniki pracy warsztatowej
uczestników konsultacji. Kolejny rozdział prezentuje wyniki uzyskane
za pośrednictwem geoankiety. Końcowa część raportu zawiera wnioski
oraz rekomendacje dla projektantów.
Teren objęty opracowaniem jest rozległy. Wiele przestrzeni nie jest jeszcze
zagospodarowanych (dawne pola), część terenów przeznaczonych jest pod
usługi i przemysł. Dominuje tu zabudowa wielorodzinna (nowo budowana),
ale spotkać można również wiele budynków jednorodzinnych. Mieszkańcy
mają świadomość, że okolica będzie się zmieniała, ważne jest dla nich
zaspokojenie podstawowych potrzeb.
Konsultacje społeczne na etapie wniosków do planu to pierwszy etap
rozszerzonej procedury2 planistycznej dla tego obszaru. Wnioski były
zbierane w okresie dłuższym niż 21-dniowe ustawowe minimum
a mieszkańców zaproszono na warsztaty konsultacyjne z udziałem
przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy oraz projektanta. Zainteresowanie
tym tematem nie było duże, jednak mimo niskiej frekwencji udało
się zebrać wiele informacji na temat tego terenu.
W ramach procedury planistycznej do Biura Architektury i Planowania
Przestrzennego zgłoszono 38 wniosków do planu miejscowego, przy czym
7 wpłynęło po terminie. Raport z konsultacji nie przedstawia analizy
poszczególnych wniosków.

2

względem procedury określonej w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
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Promocja konsultacji społecznych
Działania promocyjne polegały na dotarciu do jak największej liczby
mieszkańców Targówka (Targówek Fabryczny, osiedle Wilno).
Dystrybuowano plakaty w strefach wejść do budynków mieszkalnych oraz
w instytucjach znajdujących się na obszarze m.in. szkoły. Mieszkańców
zabudowy jednorodzinnej informowano za pomocą ulotek. Ponadto do
szkół, przedszkoli, bibliotek, dostarczono ulotki i plakaty informujące
o terminach konsultacji. W przestrzeni publicznej umieszczono również
zalaminowane plakaty, m.in. w okolicach placów zabaw, szkół, ogródków
działkowych, przystanków autobusowych.
W tym miejscu chcielibyśmy bardzo podziękować administratorowi osiedla
Wilno za pomoc w promocji konsultacji. Plakat informacyjny został
za sprawą newslettera osiedlowego dostarczony również w postaci
elektronicznej do członków wspólnot mieszkaniowych osiedla Wilno.
Materiały są także dostępne w Internecie na stronach:
konsultacje.um.warszawa.pl3 oraz architektura.um.warszawa.pl/baipp.

Dystrybucja ulotek na terenie zabudowy
jednorodzinnej oraz laminowanych plakatów w istotnych miejscach.

3

http://konsultacje.um.warszawa.pl/content/jaki-plan-dla-rejonu-ulicy-swojskiej-targowek
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Cel konsultacji społecznych
Celem procesu konsultacji społecznych było poznanie potrzeb
mieszkańców Targówka Fabrycznego i Elsnerowa na temat wizji rozwoju
terenu, na którym mieszkają – co jest tu ważne i wymaga zachowania,
a jakie obszary mogłyby się zmienić. Badacze starali się również edukować
zainteresowanych na temat procedury planistycznej i możliwości wpłynięcia
na kształt projektu planu dla tego obszaru.
W tym celu w trakcie warsztatów przedstawiono cztery prezentacje
o charakterze edukacyjnym:
Macieja Kaufmana (architekt) − na temat
historii obszaru objętego opracowaniem,
Marka Sawickiego (architekt, urbanista
w pracowni Dawos sp. z o.o.) − na temat
aktualnych analiz i uwarunkowań
dla powstającego planu miejscowego,
Agnieszki Sulenta oraz Adama Pirowskiego
(Biuro Architektury i Planowania
Przestrzennego) − na temat etapów pracy
urzędników oraz procedury planistycznej,
Pauliny Okoń-Góreckiej (Biuro Architektury
i Planowania Przestrzennego) − na temat
możliwości wypowiadania się mieszkańców
za pośrednictwem pism/wniosków do planów
lub geoankiety.
Ponadto podczas warsztatów rozdano mieszkańcom informatory
„Plan miejscowy − o co tu chodzi?” oraz wzory wniosków do planu
miejscowego. Tym samym mogli oni szczegółowo zapoznać się
z procedurą tworzenia planu miejscowego dla rejonu ulicy Swojskiej.
W ramach konsultacji 2 grudnia 2017 r. (w godzinach 11:00−13:00) odbył
się warsztat dla dorosłych i dzieci. Miejscem spotkania z mieszkańcami
była Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego przy ul. Mieszka I
nr 7. Podczas spotkania sala podzielna była na dwie części − dla dorosłych
i dla dzieci. W ramach spotkania dla dzieci animatorzy przeprowadzali
diagnozę potrzeb najmłodszych mieszkańców w oparciu o zabawę
w budowanie makiety osiedla marzeń.
Po prezentacjach ekspertów pozostali uczestnicy zostali zaproszeni do
prac warsztatowych w trzech obszarach tematycznych:
zabudowa wraz z usługami,
zieleń i rekreacja na świeżym powietrzu,
komunikacja (tramwajowa, autobusowa,
metro, samochodowa, rowerowa i piesza).
Każdemu z obszarów przypisany był stół tematyczny z dedykowanym
moderatorem. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy. Każda z grup
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podczas około 30 minutowej sesji wypowiadała się na dany temat,
a następnie przechodziła do kolejnego stołu/ kolejnego tematu.
Uczestnicy pracowali na bazie fotoplanu obszaru będącego przedmiotem
opracowania. Każda grupa nakładała na mapę własną kalkę, na której
moderator zapisywał uwagi, pomysły, potrzeby i opinie danego zespołu.
Na zakończenie warsztatów moderatorzy przedstawiali poszczególne
tematy podkreślając, jak postrzegały zagadnienie różne zespoły.
Nałożenie kalek pokazało rozbieżności w podejściu różnych grup, ale też
zgodność w wielu kwestiach.

Zdjęcie zrealizowane w trakcie wystąpienia Macieja Kaufmana - warsztaty, 2 grudnia 2017 r.

Zdjęcie zrealizowane w trakcie warsztatów - 2 grudnia 2017 r.
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Zdjęcie zrealizowane w trakcie warsztatów - 2 grudnia 2017 r.

Zdjęcie fragmentu makiety tworzonej przez dzieci w trakcie warsztatów - 2 grudnia 2017 r. Praca prezentuje teren o charakterze
rekreacyjnym: basen zamknięty, basen otwarty, plac zabaw dla dzieci.
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WYNIKI WARSZTATÓW
KONSULTACYJNYCH
Poniżej przedstawiamy wyniki pracy warsztatowej w trzech obszarach
tematycznych. Podczas warsztatów konsultacyjnych mieszkańcy byli
informowani o tym, jakim dokumentem jest plan miejscowy i jakiego typu
wnioski może wziąć pod uwagę zespół projektowy, a co jest kwestią
wykraczającą poza zakres planowania miejscowego, m.in. zagadnienia
związane z zarządzaniem przestrzenią publiczną. Uczestnicy konsultacji,
przedstawiając swoją diagnozę funkcjonowania obszaru, wskazali
na szereg spraw, które choć bezpośrednio nie przełożą się na projekt,
to stworzą ważny kontekst dla projektowania. Raport w tej części zawiera
wiele cytatów z wypowiedzi mieszkańców, które zostały zapisane podczas
pracy warsztatowej. Opis wyników uzupełniają mapy ułatwiające
interpretację omawianych w trakcie warsztatów zagadnień.
W warsztatach konsultacyjnych wzięły udział w sumie 22 osoby. Byli obecni
m.in. mieszkańcy, radni dzielnicy, przedstawiciele organizacji
pozarządowych, właściciele gruntów oraz przedstawiciele wspólnot
mieszczących się na terenie opracowania.

Zabudowa i usługi
Istniejąca zabudowa
Teren opracowania jest obszarem o zróżnicowanej zabudowie. Znajdują
się tu zarówno domy jednorodzinne, budynki wielorodzinne będącego
w trakcie realizacji osiedla mieszkaniowego Wilno jak i budynki
magazynowo-przemysłowe. Najmłodsze budynki, pod względem lat
budowy, należą do osiedla Wilno, którego budowę rozpoczęto w 2010 roku.
Są to obiekty czterokondygnacyjne, stanowiące kompleks budynków
rozmieszczonych przy ulicach: Wiernej, Zamkowej, Miłosiernej, Ponarskiej,
Montwiłłowskiej i Pohulanka. Zakończenie budowy osiedla planowane jest
na 2018 rok. Realizacja osiedla wpłynęła na zmianę charakteru tej części
dzielnicy Targówek z przemysłowej, z uzupełnieniami zabudową
mieszkalną jednorodzinną, na funkcję mieszkalną wielorodzinną. Charakter
industrialny tego obszaru nadany jest przez poprowadzenie wzdłuż
ul. Ziemowita i Swojskiej ciepłociągu, który góruje nad budynkami
usytuowanymi wzdłuż tych ulic i jednocześnie oddziela od nich pozostałą
zabudowę znajdującą się w głębi terenu. Ciepłociąg wpływa negatywnie
na ład przestrzenny rejonu Elsnerów.
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Główne wnioski
Teren opracowania do momentu budowy osiedla mieszkaniowego Wilno
stanowił w większości „pusty”, niezagospodarowany obszar.
Zmiana nastąpiła po rozpoczęciu budowy przez firmę deweloperską,
wówczas wzrosła jego atrakcyjność. Jednocześnie budowa nowego osiedla
mieszkaniowego doprowadziła do zwiększenia liczby mieszkańców,
a w konsekwencji wzrosła liczba samochodów, uczniów szkół
podstawowych i przedszkolaków. Ta sytuacja wykazała zwiększone
zapotrzebowanie na terenie regionu Elsnerów w usługi z zakresu oświaty
i zdrowia.
Uczestnikami konsultacji byli zarówno mieszkańcy osiedla mieszkaniowego
wielorodzinnego jak i domków jednorodzinnych. Najczęściej głos zabierali
mieszkańcy osiedla Wilno, ponieważ to oni odczuwają braki związane
z usługami. Zauważono, że liczba placów zabaw jest wystarczająca
podobnie jak obiektów służby zdrowia. Jedna z wieloletnich mieszkanek
wręcz prosiła o zwiększenie liczby budynków mieszkalnych, argumentując,
że teren ten jest „martwy”, brakuje na nim ludzi, a przeważającą
dotychczas zabudową były obiekty magazynowo-przemysłowe,
które przytłaczały swoimi gabarytami domki mieszkalne.

Nowa zabudowa mieszkaniowa
Mieszkańcy biorący udział w konsultacjach nie protestowali przeciwko
wprowadzaniu nowej zabudowy mieszkaniowej na tereny magazynowe
i niezagospodarowane. Chcieliby, aby nowa zabudowa mogła mieć
wysokość do 20 metrów od poziomu terenu, tak jak jest w obecnym
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
m.st. Warszawy.

Ilustracja 1: Usytuowanie usług na osiedlu Wilno, według inwestora, źródło: https://www.domd.pl/
wilno/lokalizacja
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Usługi oświaty
Mieszkańcy osiedla mieszkaniowego Wilno zwrócili uwagę na brak szkoły
i przedszkola na obszarze planu. W tym celu zostały wytypowane dwa
tereny. Pierwszy w kształcie trójkąta (nr 1 na poniższym rysunku)
w okolicach ulicy Swojskiej. Podczas konsultacji ustalono, iż napisany
zostanie wniosek grupowy, w którym zostanie wskazany ten teren pod
usługę oświaty. Drugą lokalizację (nr 4 na poniższym rysunku) wskazano
bliżej ulicy Wiernej, wzdłuż torów, ale z oddzieleniem szpalerami drzew
od linii kolejowej. Zauważyć można, iż temat obiektów oświaty to bardzo
ważne zagadnienie, które wymaga podjęcia działań związanych
z powstaniem szkoły i przedszkola w najbliższym sąsiedztwie. W chwili
obecnej na terenie osiedla mieszkaniowego Wilno znajduje
się Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Marzenia do spełnienia”. Nie ma
żadnej placówki publicznej, dlatego tak istotne jest przeznaczenie w planie
miejscowym jednej z działek na funkcje usług oświaty.
Mieszkańcy mówili, iż liczba placów zabaw jest wystarczająca, np.: place
zabaw znajdują się przy ul. Bukowieckiej, po drugiej stronie lini kolejowej
i na samym osiedlu Wilno.
Obok wybranego terenu pod szkołę zaproponowano również wybudowanie
żłobka.

Usługi handlu
W trakcie przeprowadzonych konsultacji zdania na temat usług handlu były
zróżnicowane. Część osób starszych, mieszkających w domach
jednorodzinnych uważa, że brakuje supermarketu typu „Biedronka”.
Mieszkańcy narzekali, że muszą na zakupy „jechać autobusami daleko”,
ponieważ sklepy znajdujące się w parterach budynków mieszkalnych na
osiedlu Wilno są za drogie dla nich. Wytypowali teren usytuowany wzdłuż
ulicy Wiernej (nr 2 i 3 na poniższym rysunku). Natomiast młodzi ludzie,
mieszkańcy osiedla Wilno twierdzili, że „sklepów jest już bardzo dużo
na osiedlu”, wręcz „upadają”. Byli przeciwni wprowadzeniu obiektu handlu
„w stylu Biedronki”, „my robimy zakupy na Dworcu Wileńskim, to jest jeden
przystanek kolejowy”. Z kolei w odniesieniu do innych usług osoby biorące
udział w konsultacjach oznajmiły, że poczta już jest, podobnie jest
z aptekami i nie ma potrzeby wprowadzania tego typu funkcji.

Usługi zdrowia
Mieszkańcy zauważyli, że jeżeli wzrośnie liczba osób na tym terenie,
to niezbędna będzie nowa przychodnia, natomiast w chwili obecnej nie ma
takiej potrzeby. Okoliczne dwie przychodnie są wystarczające dla tego
terenu.

Usługi sportu i rekreacji
Na konsultacjach jeden z mieszkańców zauważył, że brakuje na tym
terenie basenu, przeważnie „jeździ się na basen do Ząbek” lub na Bródno,
ale bliżej jest do miasta Ząbki. Zaproponowano lokalizację usług z zakresu
sportu i rekreacji przy torach kolejowych (nr 5 na poniższym rysunku),
ponieważ ze względu na bliskość torów w tym miejscu nie może powstać
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zabudowa mieszkaniowa, więc wprowadzenie obiektu sportu i rekreacji jest
optymalnym rozwiązaniem. Oprócz basenu można też przewidzieć boiska
wielofunkcyjne.

Usługi kultury
Fragment terenu, który został zaproponowany na obiekty oświaty, można
również przeznaczyć na bibliotekę. Najbliższa biblioteka znajduje się przy
ul. Mieszka I.

Usługi gastronomii
Mieszkańcy stwierdzili, że nie należy wprowadzać dodatkowych kawiarni
czy pizzerii, ponieważ tego typu obiekty usługowe już są usytuowane
na terenie osiedla Wilno. Poza tym jest to głównie „sypialnia”, więc nie ma
potrzeby „integrować się z innymi mieszkańcami”.

Mapa 1: Tereny, na których uczestnicy warsztatów proponowali usługi.
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Nowe funkcje terenów (mapa powyżej)
Podczas warsztatów mieszkańcy wytypowali kilka obszarów, które ich
zdaniem mogłyby mieć nadaną nową funkcję. Część z tych terenów jest
obecnie niezagospodarowana, są to tereny przylegające do wybudowanych
niedawno budynków mieszkalnych osiedla Wilno, a część w tej chwili
przeznaczona jest na funkcje przemysłowo-magazynowe.

Opis poszczególnych terenów
Obszar zaznaczony jako nr 1 – jest to duży obszar, który został
w y t y p o w a n y j a k o n a j w a ż n i e j s z y, o b e c n i e j e s t t o t e r e n
niezagospodarowany. W przyszłości mógłby być przeznaczony
na usługę oświaty (szkoła, przedszkole) oraz usługę kultury
(bibliotekę).
Obszar zaznaczony jako nr 2 – teren obecnie niezagospodarowany,
usytuowany w pobliżu torów, zaproponowany jako drugi wariant
usytuowania usług oświaty i kultury.
Obszar zaznaczony jako nr 3 – jest to teren usytuowany wzdłuż
torów kolejowych, obecnie niezagospodarowany. Mieszkańcy
zaproponowali jego przeznaczanie na basen wraz z boiskami, czyli
usługę sportu i rekreacji.
Obszar zaznaczony jako nr 4 – obecnie jest to teren, na którym
usytuowane są budynki magazynowo-przemysłowe. Zaproponowano,
aby w przyszłości przeznaczyć go pod zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną, ponieważ Osiedle Wilno stale się rozbudowuje i nowa
zabudowa mieszkaniowa nie kontrastowałaby z sąsiednimi
budynkami.
Obszar zaznaczony jako nr 5 i 6 – tereny sąsiadujące z istniejącymi
budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, niezagospodarowane.
Osoby, które uczestniczyły w warsztatach uznały, iż w przyszłości
nastąpi duża presja inwestycyjna na te tereny, dlatego należy je w tej
chwili przewidzieć pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
Obszar zaznaczony jako nr 7 – tereny wzdłuż ulicy Swojskiej,
obecnie znajduje się tu ciepłociąg, który szpeci całą okolicę,
powodując, iż teren wzdłuż ulicy wydaje się być obszarem
przemysłowym, a nie mieszkalnym. W celach poprawy estetyki ulicy
Swojskiej powinno się zlikwidować ten rurociąg. Możliwa jest jego
przebudowa podczas wykonywania poszerzenia ul. Swojskiej.
Mapa obrazująca poszczególne tereny znajduje się na następnej stronie.
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Mapa 2: Rozmieszczenie terenów o nowych funkcjach proponowane podczas warsztatów.

Zieleń i przestrzenie publiczne
Istniejący stan zagospodarowania
Teren objęty opracowaniem posiada zróżnicowaną strukturę w zakresie
zieleni oraz przestrzeni publicznych. Powierzchniowo dominują
niezagospodarowane obszary porośnięte roślinnością spontaniczną
z przewagą niskiej roślinności trawiastej i zielnej o charakterze ruderalnym.
Znajdują się tu drzewa i krzewy tworzące grupy o różnym stopniu
zagęszczenia oraz układy liniowe wzdłuż ulic. Rosną tu także pojedyncze
drzewa rozproszone po całym terenie. Fragmenty analizowanego obszaru
są zagospodarowane jako ogrody działkowe zlokalizowane w północnozachodniej i wschodniej części terenu.
Istniejący stan zagospodarowania zieleni uwarunkowany jest obecną
strukturą zabudowy. Z uwagi na to, że do czasu budowy osiedla Wilno
znajdowały się tu obiekty magazynowo-przemysłowe oraz zabudowa
jednorodzinna, przestrzeń publiczną stanowiły przede wszystkim tereny
Raport z konsultacji społecznych „Jaki plan dla rejonu ulicy Swojskiej?”

15 z 53
ciągów komunikacyjnych. Mieszkańcy zaspokajali swoje potrzeby
w zakresie wypoczynku w ogrodach przydomowych.
Sytuacja uległa zmianie po wprowadzeniu na te tereny zabudowy
wielorodzinnej. Między blokami zaaranżowane zostały przestrzenie
przeznaczone dla mieszkańców. Pojawiły się również niewielkie place
pełniące funkcję przestrzeni publicznej. Wprowadzono nasadzenia drzew
i krzewów o ozdobnym charakterze, jednak w związku ze wzrostem liczby
mieszkańców zapotrzebowanie na takie tereny obecnie się zwiększa.
Istniejąca przestrzeń publiczna nie zaspokaja wszystkich potrzeb
mieszkańców.
Podczas konsultacji mieszkańcy wskazali cztery tereny zidentyfikowane
jako przestrzeń publiczna − plac Ostrej Bramy, plac Ratuszowy, plac
Trynopolski oraz siłownia plenerowa i plac zabaw utworzone dzięki
projektowi z budżetu partycypacyjnego.
Poniżej scharakteryzowano przestrzenie publiczne istniejące obecnie
na terenie objętym opracowaniem.
Plac Ostrej Bramy – oznaczony na rysunku numerem 1, niewielki
plac uznany przez mieszkańców za prawidłowo funkcjonującą
przestrzeń publiczną. Znajduje się tu urządzona zieleń wysoka
i niska, a także fontanna i siedziska. Jest to jednak mały teren,
najczęściej przebywa się na nim niezbyt długo.
Plac Ratuszowy – oznaczony na rysunku numerem 2, plac
zajmujący niedużą powierzchnię. Jedna z osób uznała, że nie
funkcjonuje on obecnie jako plac publiczny. Jest tu mało miejsca,
a niska zieleń urządzona wprowadzona na ten teren jest
niewystarczająco wypielęgnowana. Plac został uznany przez
mieszkankę za zaniedbany i wymagający działań poprawiających
komfort przebywania w tej przestrzeni.
Plac Trynopolski – oznaczony na rysunku numerem 3, plac
z ciągiem pieszym wzdłuż ul. Wiernej łączący osiedle Wilno
z przystankiem kolejowym Warszawa Zacisze Wilno. Jest to
przestrzeń często użytkowana, potrzebna, ale warto wzmocnić jej
walory przez odpowiednie zagospodarowanie terenu. To miejsce
z potencjałem. Mogłoby pełnić funkcję pasażu o charakterze
reprezentacyjnym i wypoczynkowym. Zdaniem jednej z mieszkanek
osiedla Wilno należy wzmocnić funkcję rekreacyjną, aby umożliwić
użytkownikom spacery wzdłuż ul. Wiernej. Można to osiągnąć przez
poszerzenie ciągu, zapewnienie miejsca dla dzieci poruszających się
na rowerach, wrotkach czy deskorolkach. Warto dosadzić atrakcyjną
zieleń, pełniącą funkcję reprezentacyjną i wypoczynkową. Jest to
istotne z tego względu, że teren ten stanowi połączenie
komunikacyjne i widokowe z przystankiem kolejowym Warszawa
Zacisze Wilno.
Plac zabaw i siłownia plenerowa – teren oznaczony na rysunku
numerem 4, zlokalizowany przy ul. Przecławskiej. Jest to przestrzeń
służąca do wypoczynku mieszkańców, niedawno zrealizowana ze
środków z budżetu partycypacyjnego. Teren funkcjonuje jako miejsce
spełniające potrzeby użytkowników. Rozmówcy zwrócili jednak
uwagę na niekorzystne sąsiedztwo tego terenu – ścianę budynku
magazynowego zacieniającą plac zabaw, nieatrakcyjną widokowo.
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Wprowadzenie izolacji za pomocą zieleni od strony zabudowy
i połączenie funkcjonalne z terenem sąsiadującym z przedmiotowym
placem po stronie północno-wschodniej to rozwiązanie, które może
korzystnie wpłynąć na funkcjonowanie wskazanego terenu. Pojawiła
się też jedna uwaga, że zbyt dużo jest nawierzchni piaszczystej,
co utrudnia swobodne przemieszczanie się po placu dzieciom oraz
ich opiekunom.
Rozmieszczenie istniejących przestrzeni publicznych wskazanych
na obszarze objętym opracowaniem przedstawiono na poniższym
schemacie.

Mapa 3: Rozmieszczenie istniejących terenów funkcjonujących jako przestrzeń publiczna

Analizując tereny zieleni na obszarze objętym projektem MPZP, warto
wziąć pod uwagę obecność terenów rekreacyjnych znajdujących się w jego
sąsiedztwie. Niedaleko jest Zalew Bardowskiego z plażą oraz szeregiem
atrakcji dedykowanych użytkownikom. Mieszkańcy obszaru objętego
opracowaniem korzystają z tego terenu i wyrażają pozytywne opinie
na temat jego obecnego zagospodarowania. Większości uczestników
konsultacji brakuje jednak strefy o charakterze parkowym, która mogłaby
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pełnić funkcję miejsca spotkań dla mieszkańców na terenie objętym
opracowaniem, blisko miejsca zamieszkania.
Jedna z uczestniczek warsztatów wskazała ulicę Piecyka znajdującą się
po przeciwnej stronie torów kolejowych, biegnącą nad Kanałem
Bródnowskim, jako pozytywny przykład terenu do spacerowania.
Jest to okolica „malownicza”, umożliwiająca spacerowiczom kontakt
z przyrodą.

Mapa 4: Tereny zieleni i przestrzeń rekreacyjna w otoczeniu obszaru objętego opracowaniem

Użytkownicy terenów zieleni i przestrzeni publicznych
Użytkownikami analizowanej przestrzeni są osoby z różnych grup
wiekowych, jednak dominują rodziny z dziećmi zamieszkujące osiedle
Wilno oraz osoby starsze, przede wszystkim będące mieszkańcami
budynków jednorodzinnych.
Uczestnicy konsultacji zwrócili uwagę, że w obecnie funkcjonującej
przestrzeni publicznej brak jest parku – miejsca spotkań, boisk sportowych
oraz atrakcji dla starszych dzieci i młodzieży. Nie ma też ciągów
spacerowych z towarzyszącą im infrastrukturą przeznaczoną
do wypoczynku.

Nowa funkcja terenów
M i e s z k a ń c y w s k a z a l i o b s z a r y, k t ó r e m o g ł y b y o d p o w i e d z i e ć
na zapotrzebowanie w zakresie wypoczynku i zieleni. Są to w większości
tereny obecnie niezagospodarowane.
Poniżej przedstawiono charakterystykę tych terenów.
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Obszar oznaczony numerem 1 – teren zlokalizowany naprzeciwko
obiektów magazynowych, w bliskim sąsiedztwie torów kolejowych
i ogrodów działkowych, na przeważającej powierzchni obecnie
niezagospodarowany. Porasta go niska zieleń ruderalna oraz drzewa
rosnące miejscami w skupiskach o zmiennym zwarciu. Proponowana
funkcja dla tego obszaru to zieleń parkowa z usługami sportu.
Przestrzeń tę warto zagospodarować jako park wyposażony
w infrastrukturę sprzyjającą wypoczynkowi czynnemu i biernemu.
Mogłoby tu zostać umieszczone między innymi boisko, które według
większości uczestników konsultacji jest potrzebne na tym obszarze.
Warto wziąć pod uwagę również basen, gdyż mieszkańcy zgłaszali
brak takiego obiektu w okolicy.
Obszar oznaczony numerem 2 – teren przy ul. Przecławskiej,
w sąsiedztwie istniejącego placu zabaw i Kanału Bródnowskiego,
niezagospodarowany, porośnięty drzewami. Wskazany został jako
dobra przestrzeń pod „zielony skwer” służący do wypoczynku,
połączony z pobliskim placem zabaw. Jedna z uczestniczek
konsultacji zwróciła uwagę na potencjał tego terenu w związku
z sąsiedztwem istniejącego placu Ratuszowego, który wymaga
wzmocnienia swojej funkcji, a jego powierzchnia jest zbyt mała, aby
tu odpoczywać. Plac Ratuszowy nie jest połączony komunikacyjnie
z terenami położonymi nad Kanałem Bródnowskim. Bariera w postaci
ulicy bez możliwości swobodnego przejścia uniemożliwia obecnie
korzystanie z tych terenów. Mieszkanka dostrzegła potencjał
w możliwości połączenia tych terenów i przeznaczenia ich na
przestrzeń służącą wypoczynkowi.
Obszar oznaczony numerem 3 – tereny położone wzdłuż Kanału
Bródnowskiego. Kanał Bródnowski postrzegany jest przez
mieszkańców jako miejsce z potencjałem. Wskazane jest jego
zagospodarowanie na ciąg spacerowy z urządzoną zielenią oraz
infrastrukturą służącą do wypoczynku. Obecnie dostrzegany jest
deficyt ścieżek spacerowych oraz infrastruktury służącej
do rekreacji. Adaptacja terenu wzdłuż Kanału Bródnowskiego na
ścieżkę nad wodą z zaaranżowanymi miejscami do siedzenia została
zaproponowana przez większość uczestników konsultacji. Jedna
z mieszkanek podała jako dobry przykład ul. Piecyka po drugiej
stronie torów kolejowych. Jest to miejsce „malownicze”,
u m o ż l i w i a j ą c e s p a c e r y n a d w o d ą , w o t o c z e n i u d r z e w.
Na analizowanym obszarze warto również umożliwić mieszkańcom
spacerowanie nad wodą, tym bardziej, że istnieje spory potencjał na
utworzenie całego systemu ciągów pieszych łączących istniejące
i możliwe do realizacji tereny rekreacyjne.
Obszar oznaczony numerami 4 i 5 – tereny wzdłuż torów
kolejowych. Mieszkańcy są zgodni co do tego, że sąsiedztwo linii
kolejowej wiąże się z uciążliwościami w postaci hałasu. Potrzebny
jest więc pas zieleni izolacyjnej, strefa buforowa między torami
a zabudową mieszkaniową. Rozbieżne są natomiast opinie
dotyczące szerokości pasa zieleni. Jeden z postulatów mówi
o utworzeniu szerokiego pasa zieleni o funkcji parkowej,
z infrastrukturą niezbędną do wypoczynku i spacerów. Mogłyby się tu
znaleźć między innymi boiska, których na przedmiotowym obszarze
brakuje. Inny postulat precyzuje maksymalną szerokość pasa zieleni
na 20 metrów.
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Obszar oznaczony numerem 6 – niezagospodarowany, położony
w bliskim sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej osiedla Wilno, został
wskazany przez nielicznych rozmówców jako miejsce z potencjałem
na utworzenie terenu rekreacyjnego. Obecnie widoczne są na nim
liczne przedepty, a mieszkańcy często wyprowadzają tu psy.
Ze względu na małą liczbę wskazań, miejsce to nie zostało pokazane
jako dodatkowa opcja przeznaczenia go na teren zieleni.

Mapa 5: Tereny wskazane przez mieszkańców dla realizacji nowych funkcji

Szpalery drzew
Na terenie objętym opracowaniem znajdują się obecnie nasadzenia drzew
wzdłuż ul. Swojskiej oraz nowo powstałych ulic osiedla Wilno. Podczas
konsultacji mieszkańcy wskazali na konieczność wprowadzenia nasadzeń
drzew równoległych do linii kolejowej, Kanału Bródnowskiego oraz
ul. Przecławskiej. Pojawił się także postulat dotyczący „ucywilizowania”
przedeptu na przedpolu osiedla Wilno i posadzenia drzew wzdłuż chodnika.
Wzdłuż ul. Swojskiej rosną obecnie drzewa, jednak jedna z mieszkanek
wskazała na potrzebę dosadzenia tam roślinności wysokiej.
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Proponowane lokalizacje szpalerów drzew przedstawione zostały
na poniższym schemacie.

Mapa 6: Proponowane lokalizacje szpalerów do wprowadzenia oraz uzupełnienia

Uwagi dodatkowe
Podczas konsultacji mieszkańcy zgłosili jeszcze kilka postulatów
w zakresie aranżacji terenów zieleni na obszarze objętym opracowaniem.
Jeden z uczestników spotkania stwierdził, że przy obecnej strukturze
zabudowy dobrym pomysłem byłoby utworzenie parków kieszonkowych –
niewielkich terenów zagospodarowanych zielenią, z wyposażeniem
służącym do wypoczynku.
Inna osoba wskazała na potrzebę obserwacji przyrody, a w kształtowaniu
przestrzeni jako istotny podała aspekt bioróżnorodności.
Warto też uwzględnić gdzieś miejsce na ogrody społeczne.
Dodatkowo niektórzy rozmówcy zwracali uwagę na zagadnienia, które nie
miały bezpośredniego przełożenia na wytyczne do MPZP, jednak miały
związek z negatywnymi zjawiskami na analizowanym terenie, tj.:
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obecność barier w postaci zbyt wysokich krawężników przy
ul. Przecławskiej,
niebezpieczne, mało komfortowe przestrzenie w okolicy przystanku
kolejowego Warszawa Zacisze Wilno. Często widywane są tam
osoby spożywające alkohol. Z kolei w okolicy ul. Bukowieckiej,
po przeciwnej stronie torów, zdarzały się podpalenia, które wpłynęły
na poczucie braku komfortu przebywania w tej okolicy.
Są to dodatkowe kwestie wymagające działań zmierzających do usunięcia
takich problemów.

Komunikacja
Podczas warsztatów konsultacyjnych poruszono tematy związane
z komunikacją:
pieszą,
rowerową,
samochodową (w tym parkowanie, miejsca wypadków),
zbiorową (autobusy, tramwaje, pociąg).
Każdy z powyższych tematów został dokładnie przeanalizowany
i przedstawiony w dalszej części raportu w postaci tekstu, cytatów
z wypowiedzi oraz map poglądowych.

Istniejący stan
Obszar objęty opracowaniem planistycznym, zdaniem mieszkańców,
„ma komunikację bardziej dedykowaną dla kierowców, niż dla osób
poruszających się pieszo bądź na rowerze”. W ich przekonaniu jedynym
dobrze funkcjonującym środkiem komunikacji zbiorowej jest pociąg relacji
Warszawa − Wołomin: „to nasze lokalne metro: szybko, bez korków tylko
w środku straszny tłok”.
Mieszkańcy bardzo źle oceniają stan techniczny komunikacji pieszej.
„Tylko na terenie osiedla Wilno da się spacerować, wszędzie dookoła
są krzywe, zniszczone chodniki, dziury w asfalcie, przez co samochody nas
ochlapują, pełno wydeptanych miejsc, gdzie mieszkańcy spacerują”.
Według uczestników warsztatów można wyłonić kilka ważnych kierunków
związanych z przemieszczaniem się mieszkańców, należą do nich m.in.:
Zalew Bardowskiego,
centrum miasta,
druga strona linii kolejowej (plac zabaw, usługi),
tereny rekreacji (ogrody działkowe),
przystanek kolejowy PKP,
obszary poza miastem (Łomianki, Radzymin).
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Mieszkańcy zdają sobie sprawę, że duży wpływ na rozwój komunikacji ma
projektowany odcinek obwodnicy Warszawy - Trasa Olszynki
Grochowskiej, jednak nie wierzą, że kiedykolwiek trasa powstanie. Ponadto
badacze zaobserwowali, że mieszkańcy bardzo mocno zasugerowali się
obowiązującym planem zagospodarowania Targówka Przemysłowego,
który był sporządzony dla tego terenu wcześniej; niektóre wypowiedzi
wprost odnosiły się do tego dokumentu: „tak jak w starym planie
miejscowym”.

Komunikacja piesza
Mieszkańcy stwierdzili, że podstawowymi problemami związanymi
z komunikacją pieszą są:
zły stan techniczny chodników (odnotowana informacja na temat
złego stanu tras spacerowych jednak nie dotyczy procedury
planistycznej), „w okolicy kościoła można być oblanym przez kurtynę
wody z ulicy”, „płytki pozapadały się”;
brak powiązania z terenami po drugiej stronie linii kolejowej,
m.in. na wysokości placu zabaw dla dzieci − w tej okolicy mieszkańcy
bardzo często przechodzą przez tory w miejscach niedozwolonych −
„i tak tam będziemy chodzić, więc ten problem trzeba jakoś
rozwiązać, nie stać nas na mandaty”. Mieszkańcy proponowali różne
rozwiązania: przejścia naziemne na wysokości stacji PKP, kładka nad
torowiskiem, tunel pod torowiskiem;
brak tras spacerowych w kierunku Zalewu Bardowskiego − atrakcyjna
trasa spacerowa o charakterze rekreacyjnym z dala od ulicy.
Chodnik wkomponowany w zieleń z przylegającą do niego trasą
rowerową;
brak tras spacerowych w kierunku ogródków działkowych;
niewykorzystanie potencjału Kanału Bródnowskiego jako miejsca
do spacerowania lub uprawiania sportów;
wąskie chodniki wzdłuż głównych ulic, w szczególności wzdłuż ulicy
Swojskiej i Bukowieckiej;
brak chodników, np. ulica Janowiecka (w kierunku Zalewu
Bardowskiego);
brak chodników po dwóch stronach ważnych ulic, np. wzdłuż ulicy
Bukowieckiej (chodnik poprowadzony jest tylko po jednej stronie
jezdni);
wiele tras ruchu pieszego jest już wydeptanych i zdaniem
mieszkańców warto poprowadzić w tych miejscach trakty spacerowe,
np. „należy ucywilizować przedept na przedpolu osiedla Wilno”.
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Mapa 7: Komunikacja piesza, analiza terenu podczas warsztatów.

Komunikacja rowerowa
Z komunikacji rowerowej korzysta wiele osób. W ramach warsztatów
wyłoniono dwie grupy:
mieszkańcy na co dzień korzystający z roweru jako środka
przemieszczania się po terenie objętym opracowaniem planistycznym
(dojazdy do miejsc pracy, do szkół);
mieszkańcy, którzy korzystają z roweru jako środka rekreacji
weekendowej (w kierunku zalewu, wzdłuż torów, na tereny działek).
Przedstawiciele dwóch grup stwierdzili, że nie ma na terenie objętym
opracowaniem infrastruktury sprzyjającej jeździe na rowerze. Brakuje
ścieżek rowerowych, „jeździmy teraz głównie po ulicach, ale jest to
niebezpieczne, bo samochody gnają, a drogi są w koleinach” oraz
infrastruktury stworzonej dla rowerów miejskich, m.in. stacji rowerów
Veturilo, stacji napraw. Mieszkańcy stwierdzili, że dzieci na tym terenie
mogłyby bez problemu jeździć na rowerach do szkoły, teraz najczęściej
podwożone są przez rodziców samochodami, a część z nich sama
pokonuje trasę z domu do szkoły. Rodzice uważają, że ta okolica ma
potencjał i trasy powinny być dostosowane dla dzieci. Ponadto na terenach
szkół powinny powstać wiaty, w których można swobodnie zostawić rower
lub hulajnogę.
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Podczas rozmów badacze odnotowali kilka miejsc wskazanych przez
mieszkańców jako tereny lub ulice, gdzie powinny powstać ścieżki
rowerowe, m.in:
wzdłuż torów kolejowych (jako trasa rekreacji oraz szybkiej
komunikacji rowerowej: Dworzec Wileński – Tłuszcz),
wzdłuż ważnych ulic, m.in: Wierna, Zamkowa, Przecławska,
Bukowiecka,
w kierunku Zalewu Bardowskiego, działek.

Mapa 8: Komunikacja rowerowa, propozycje lokalizacji ścieżek rowerowych oraz stacji rowerów
miejskich.

Komunikacja zbiorowa
W trakcie warsztatów mieszkańcy dzielili się opiniami na temat linii
autobusowej, kolei oraz potrzeby stworzenia komunikacji tramwajowej.
Zdaniem mieszkańców „o tym jest głośno od wielu lat, tramwaj ma powstać
na ulicy Swojskiej, tylko czy my się tego doczekamy”.
Mieszkańcy uważają, że „komunikacja zbiorowa mogłaby być lepsza”.
Jednak wiele osób nie miało konkretnego pomysłu na rozwiązanie tego
problemu. Stwierdzono, że należy zadbać o rozwój komunikacji zbiorowej,
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ale głównie szynowej (tramwaje, pociąg). Wiele osób mowiło: „przed nami
remonty kolei, będzie lepiej, ale musimy teraz pocierpieć”. Peron PKP jest
niedostępny z drugiej strony torowiska, mieszkańcy zdają sobie sprawę,
że granica planu miejscowego jest nie do przesunięcia, „ale dobrze byłoby
rozbudować peron symetrycznie po dwóch stronach torowiska, z dobrą
infrastrukturą towarzyszącą, np. drobny handel.
Tramwaje to środek komunikacji pożądany przez mieszkańców, gdyż
według nich „to jedyne rozwiązanie dla tego terenu, bo tramwaje nie stoją
w korkach”. Tory powinny być poprowadzone wzdłuż ulicy Swojskiej aż do
Szmulowizny. Wśród opinii na ten temat przeważały stwierdzenia,
że torowisko powinno być pokryte trawą i ciche. Wynika to z obawy
o rosnący poziom zanieczyszczeń, „będzie nas tu więcej, boję się, że ulica
Swojska stanie się ważną arterią, która będzie generować pełno smogu
i zanieczyszczeń, a przecież my żyjemy w okolicy lasów, wody,
nie możemy tego zniszczyć”.
Autobusy, które poruszają się po ulicach Elsnerowa są liniami potrzebnymi,
jednak kursują nieregularnie i bardzo rzadko. „Jak będzie więcej bloków,
mam nadzieję, że linii autobusowych będzie więcej, teraz mamy zaledwie
dwie”. W kilku miejscach, zdaniem respondentów, brakuje przystanków
autobusowych, m.in. na skrzyżowaniu ulicy Swojskiej i Klukowskiej lub
w okolicy torowiska na ulicy Bukowieckiej. Mieszkańcom bardzo podoba
się, że na ulicy Wiernej jest poprowadzona linia autobusowa. „To nasza
ulica, dobrze, że możemy tu wsiąść do autobusu”.

Komunikacja samochodowa
Temat komunikacji samochodowej był bardzo ważny dla mieszkańców,
ponieważ codziennie obserwują różnego rodzaju trudności związane z tą
formą przemieszczania się. „Jeżdżę samochodem tylko i wyłącznie dlatego,
że kolej jest przeładowana, nie da się wejść do pociągu, a nie tak to sobie
wyobrażałem, gdy się tu przeprowadzałem”. „Inaczej niż samochodem
tu się nie da nic załatwić, sklepy daleko, cywilizacja również”.
Podczas warsztatów badacze wyłonili następujące tematy:
problemy związane z parkowaniem samochodów − na terenie osiedla
Wilno mieszkańcy skarżą się na brak miejsc postojowych
naziemnych. „Przyjeżdża rodzina i jest problem, bo nie mogą nigdzie
zaparkować”, „chciałbym podjechać do sklepu na ulicy Zamkowej,
by zapakować ciężary, ale nie mam gdzie tam zatrzymać się, nawet
na chwilę”;
brak garaży − zdaniem mieszkańców na terenie objętym
opracowaniem powinny pojawić się wielopoziomowe garaże
dla użytkowników samochodów z osiedla Wilno oraz osób
przyjezdnych, które dojeżdżają do kolei. Jednak w trakcie pracy
na mapach dużym problemem było wskazanie lokalizacji takiego
garażu;
miejsca wypadkowe − „tu jest wiele miejsc, gdzie kolizje są
na porządku dziennym, np. na zakręcie na ulicy Piotra Bardowskiego
(skrzyżowanie z ulicą Swojską), bo jest tam zła widoczność,
o wypadek nietrudno”. Inne wskazywane przez mieszkańców
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miejsca, gdzie zdarzają się wypadki to skrzyżowanie ulicy Zamkowej
z Ponarską oraz skrzyżowanie ulicy Wiernej z Zamkową;
niebezpieczne zachowania kierowców pojazdów − powszechnym
problemem, z którym spotykają się mieszkańcy, to wyścigi na
motorach lub „nielegalne” rajdy samochodowe na ulicy Wiernej.
Jest to jedna z ważniejszych ulic osiedla Wilno. Mieszkańcy chcieliby,
żeby na jej całej długości wprowadzić progi zwalniające dostosowane
dla autobusów. Dzięki temu „poprawi się bezpieczeństwo na tej ulicy”,
skończą się niebezpieczne rajdy;
korki na ulicach − szczególnie w godzinach szczytu − na ulicach
Klukowskiej, Swojskiej, Ziemowita, Burakowskiej;
ruch samochodowy z pobliskich miast − mieszkańcy skarżyli się na
wzmożony ruch pojazdów osobowych z okolic Radzymina i Ząbek.
Ich zdaniem „kierowcy znaleźli w tych miejscach drogę skrótu,
niestety nie patrząc na okolice, że tu żyją ludzie”. Uczestnicy
warsztatów skarżyli się na nadmierną prędkość aut;
wizja rozwoju ulicy Swojskiej − mieszkańcy jednogłośnie stwierdzili,
że nie należy poszerzać ulicy Swojskiej. Wśród mieszkańców krążą
różnego rodzaju plotki na ten temat. Niektórzy bardzo się obawiają
rozbudowy tej ulicy, ponieważ żyją w zabudowie przylegającej do
jezdni. Nie chcieliby z tego terenu wyprowadzać się. „Klasa drogi
Swojskiej powinna być obniżona i traktowana jako droga lokalna,
dzięki temu nie będzie ona uczęszczana przez kierowców
z pobliskich miast”;
potrzeba kontynuacji ulicy Wiernej po drugiej stronie torowiska −
ważna alternatywa dla ruchu kołowego. Mieszkańcy chcieliby
swobodniej przejeżdżać do osiedla Zacisze na Targówku. Uważają,
że teraz ulica Bukowiecka jest zakorkowana i nie jest w dobrej
kondycji, dlatego przedłużenie ulicy Wiernej byłoby bardzo korzystne.
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Mapa 9: Komunikacja samochodowa, analiza terenu podczas warsztatów.

Uwagi dodatkowe
Podczas konsultacji mieszkańcy przedstawili jeszcze kilka postulatów
dotyczących komunikacji. Wśród zainteresowanych zrodziła się bardzo
duża potrzeba stworzenia bezpiecznej i bezkolizyjnej komunikacji dla
sportowców − osób biegających. Ich zdaniem na terenie powinny być
wyznaczone pętle biegowe z dostosowaną nawierzchnią oraz z ciekawymi
walorami przyrodniczymi: „chciałbym biegać i podziwiać okolicę”.
Podczas warsztatów nie padła konkretna propozycja dla lokalizacji pętli
biegowej. Mówiono o możliwości poprowadzenia trasy biegowej wzdłuż
Kanału Bródnowskiego w kierunku Zalewu Bardowskiego.
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Wyniki geoankiety
Geoankieta jest interaktywnym narzędziem informacji i internetowym
kwestionariuszem pozwalający na oznaczanie obiektów geograficznych na
mapach interaktywnych. Uczestnicy badania nanosili punkty i określali
obszary, które następnie zostały zagregowane i przedstawione w postaci
map tematycznych. Narzędzia informatyczne i metody wykorzystane w
badaniu opracowano w projekcie badawczo-rozwojowym „Geoportal
wspierający partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym”4
prowadzonym przez Centrum Badań Metropolitalnych UAM i firmę
Recoded, finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Geoankieta była wykorzystywana wcześniej do konsultacji społecznych
towarzyszących procedurze opracowywania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego na terenie Warszawy na obszarach
Ursynowa i Targówka Mieszkaniowego.
W ankiecie wzięło udział 96 osób. Spośród nich 41 odpowiedziało na co
n a j m n i e j j e d n o p y t a n i e d o t y c z ą c e c e c h d e m o g r a fi c z n y c h .
Wszyscy uczestnicy badania nanieśli na mapę łącznie 413 obiektów
geograficznych.
Więcej informacji na temat wyników z geoankiety znajduje się w dalszej
części raportu. Poniżej przedstawiono dwa zrzuty ekranu ze strony
geoankiety.

4

www.geoplan.amu.edu.pl
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Przebieg i uczestnicy badania

Wykres 1. Podsumowanie odpowiedzi na pytanie o źródło informacji o badaniu, wybór z listy
możliwych odpowiedzi, N = 36

Największa część uczestników badania (56%) dowiedziała się o nim
z mediów społecznościowych (głównie Facebooka). 17% uczestników
pozyskało informacje z ogłoszeń i plakatów, 6% ze strony Urzędu Miasta
lub Urzędu Dzielnicy, 3% z mediów lokalnych, a 22% w inny sposób,
prawdopodobnie za pośrednictwem newslettera rozsyłanego przez
administrację osiedla Wilno.
Spośród uczestników badania 96 osób oznaczyło na mapie przybliżone
położenie swojego miejsca zamieszkania. Wszystkie miejsca zamieszkania
znajdowały się w granicach miasta Warszawy, 93 na terenie dzielnicy
Targówek, a 86 na terenie objętym sporządzanym planem miejscowym dla
rejonu ulicy Swojskiej. Rozkład przestrzenny miejsca zamieszkania
wskazuje, że znaczna część uczestników (39 z 96, czyli około 40%)
zamieszkuje osiedle Wilno położone przy ulicach Wiernej i Montwiłłowskiej.
Mapa poniżej prezentuje miejsca zamieszkania uczestników geoankiety.
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Mapa 10: Rozmieszczenie miejsc zamieszkania uczestników badania w obszarze objętym
sporządzanym planem miejscowym

Wśród uczestników przeważały osoby w wieku od 25 do 39 lat. Stanowiły
one prawie 90% badanej grupy (35 spośród 39 osób, które odpowiedziały
na pytanie o wiek). Geoankietę wypełniły też osoby w wieku od 40 do 49
lat. Zabrakło natomiast wypowiedzi osób w wieku poniżej 25 lat i powyżej
50 lat. Wykres 2 przedstawia porównanie wieku uczestników z wiekiem
ogółu mieszkańców Targówka. Nadmierna reprezentacja osób młodych
może wynikać zarówno z internetowej formy konsultacji, jak i ze struktury
demograficznej osiedla. Wśród uczestników badania większość stanowiły
osoby mieszkające na badanym obszarze od niedawna: aż 78% mieszka tu
od miej niż 3 lat.
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Wykres 2. Struktura uczestników badania według wieku na tle struktury dzielnicy Targówek, wybór
spośród zaproponowanych przedziałów 5-letnich, N = 39

Wykres 3. Struktura uczestników badania według długości zamieszkiwania w obecnym miejscu
zamieszkania, N = 87

Wśród uczestników zdecydowanie przeważały osoby z wyższym
wykształceniem, które stanowiły 95% ogółu. Pozostali uczestnicy ankiety,
tj. 5%, to osoby z wykształceniem średnim. W porównaniu do ogółu
mieszkańców miasta, daje to nadreprezentację reprezentację osób z
wyższym wykształceniem (95% wśród uczestników i 38% wśród
mieszkańców). W badaniu prawdopodobnie nie wzięły udziału osoby o
wykształceniu podstawowym ani zawodowym, które łącznie stanowią 20%
mieszkańców Warszawy. Na pytanie o wykształcenie odpowiedziało 40
osób.
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Wykres 4. Struktura grupy respondentów według wykształcenia na tle struktury mieszkańców
Warszawy, wybór spośród zaproponowanych odpowiedzi, N = 40

Pytanie o motywację do wzięcia udziału w badaniu miało charakter otwarty
– odpowiedzi na nie udzieliło 26 osób. Spośród głównych motywacji do
udziału w badaniu należy wymienić:
zamieszkiwanie na terenie objętym planem,
troskę o jakość przestrzeni miasta i najbliższej
okolicy,
chęć lub potrzebę zmiany w zagospodarowaniu
terenu,
chęć wyrażenia swoich opinii względem
zagospodarowania przestrzeni,
chęć posiadania wpływu na otoczenie,
własność gruntu na terenie objętym planem,
brak pewnych funkcji lub niedostateczna
realizacja potrzeb,
przywiązanie do obszaru objętego planem.
Zestawienie wszystkich odpowiedzi udzielonych na pytanie zawiera
Załącznik nr 1.

Analiza odpowiedzi na pytania
Na pierwszej stronie geoankiety uczestnicy badania wskazywali za pomocą
oznaczeń punktowych miejsca odwiedzane na terenie objętym planem.
Naniesiono 211 takich punktów, które następnie zostały zagregowane
przestrzennie. Na podstawie utworzonych w ten sposób map gęstości
wyróżniono najważniejsze skupienia odwiedzanych miejsc. Punkty były
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podzielone na 8 kategorii tematycznych według odpowiedzi na pytanie
wielokrotnego wyboru: „W jakim celu odwiedzasz to miejsce?”. W podziale
tym zaprezentowano mapy gęstości odpowiedzi na zadane w geoankiecie
pytania.

Odwiedzane miejsca – zakupy
Spośród 211 odwiedzanych miejsc wskazanych przez uczestników
badania, 45 zostało przypisanych do kategorii „zakupy”. W kategorii
tej najczęściej wskazywane były:
lokale położone wokół placu Ostrej Bramy
u zbiegu ulic Wiernej i Zamkowej
(numer 1 – 18 oznaczeń),
lokale położone u zbiegu ulic Zamkowej
i Ponarskiej (numer 2 – 13 oznaczeń),
sklep Biedronka przy ulicy Kraśnickiej
znajdującej się poza sporządzanym planem
(numer 3 – 3 oznaczenia).
Pojedyncze wskazania dotyczyły także innych miejsc położonych głównie
wzdłuż ulicy Zamkowej.

Mapa 11: Rozmieszczenie miejsc odwiedzanych przez uczestników badania w celu robienia zakupów
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Odwiedzane miejsca – usługi
41 odwiedzanych miejsc było oznaczonych kategorią „usługi”. Najczęściej
wskazywane były:
S t a c j a P K P Wa r s z a w a Z a c i s z e - W i l n o
(numer 1 – 11 oznaczeń),
lokale położone wokół placu Ostrej Bramy
u zbiegu ulic Wiernej i Zamkowej
(numer 2 – 9 oznaczeń),
lokale położone u zbiegu ulic Zamkowej
i Ponarskiej (numer 3 – 5 oznaczeń),
lokale położone wokół placu Ratuszowego przy
ulicy Zamkowej (numer 4 – 3 oznaczenia).
Pojedyncze wskazania dotyczyły także innych miejsc korzystania z usług,
położonych głównie wzdłuż ulic Zamkowej i Wiernej.

Mapa 12: Rozmieszczenie miejsc odwiedzanych przez uczestników badania w celu korzystania z
usług
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Odwiedzane miejsca – spacery
Miejsca spacerów i wyprowadzania psów są rozproszone po całym
obszarze objętym sporządzanym planem. Uczestnicy badania wskazywali
takie miejsca wzdłuż ulic Wiernej i Zamkowej, między innymi wokół placu
Ostrej Bramy (numer 1), wokół stacji kolejowej Zacisze-Wilno (numer 2),
na niezagospodarowanym obszarze między ulicą Zamkową a torami
kolejowymi (numer 3) oraz w okolicach kanału Bródnowskiego przy ulicy
Bukowieckiej (numer 4). Spośród 63 oznaczeń większość (55) było
położonych w granicach obszaru objętego sporządzanym planem.
Pozostałe były skupione między innymi wokół Zalewu Bardowskiego
(numer 5).

Mapa 13: Rozmieszczenie miejsc odwiedzanych przez uczestników badania jako miejsca spacerów i
wyprowadzania psów
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Odwiedzane miejsca – sport i aktywny wypoczynek
Jako miejsce uprawiania sportu lub aktywnego wypoczynku najczęściej
wskazywane było otoczenie Kanału Bródnowskiego przy ulicy
Bukowieckiej, gdzie znajduje się plac zabaw (numer 1 – 13 oznaczeń).
Pozostałe miejsca są rozproszone na obszarze objętym sporządzanym
planem, między innymi wzdłuż ulicy Wiernej w otoczeniu placu
Trynopolskiego (numer 2). Spośród 40 oznaczeń większość (31) było
położonych w granicach obszaru objętego sporządzanym planem.
Pozostałe były zlokalizowane między innymi w pobliżu lasów i otwartych
przestrzeni znajdujących się w okolicy Zalewu Bardowskiego (numer 3).

Mapa 14: Rozmieszczenie miejsc odwiedzanych przez uczestników badania w celu uprawiania sportu
i aktywnego wypoczynku

Raport z konsultacji społecznych „Jaki plan dla rejonu ulicy Swojskiej?”

37 z 53

Odwiedzane miejsca – spotkania
Miejsca spotkań z innymi ludźmi są rozproszone na obszarze objętym
sporządzanym planem. Uczestnicy badania wskazywali takie miejsca
wzdłuż ulicy Wiernej (numer 1) wokół placu Ostrej Bramy (numer 2) oraz
w okolicach Kanału Bródnowskiego przy ulicy Bukowieckiej, gdzie znajduje
się plac zabaw (numer 3). Spośród 23 wskazanych miejsc większość (16)
znajduje się w granicach obszaru objętego sporządzanym planem.
Pozostałe znajdują się między innymi w otoczeniu Zalewu Bardowskiego.

Mapa 15: Rozmieszczenie miejsc odwiedzanych przez uczestników badania jako miejsca spotkań
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Odwiedzane miejsca – kultura i rozrywka
Uczestnicy badania wskazali 13 miejsc korzystania z kultury lub rozrywki.
Największe skupienie liczące 4 oznaczenia znajduje się przy ulicy Wiernej
w pobliżu placu Trynopolskiego (numer 1). Prawie połowa oznaczeń (6)
znajdowała się poza granicami sporządzanego planu, między innymi
przy ulicy Mieszka I, gdzie znajduje się Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I
(numer 2 – 2 oznaczenia).

Mapa 16: Rozmieszczenie miejsc odwiedzanych przez uczestników badania w celu korzystania z
kultury lub rozrywki
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Odwiedzane miejsca – praca, nauka i odprowadzanie
dzieci
Wśród odwiedzanych miejsc wskazanych przez uczestników badania
znalazły się jedynie 4 miejsca pracy lub nauki i 3 miejsca, do których
odprowadzane są dzieci. Jedno z częściej wskazywanych miejsc znajduje
się w okolicach Kanału Bródnowskiego przy ulicy Bukowieckiej,
gdzie mieści się plac zabaw (numer 1).

Mapa 17: Rozmieszczenie miejsc odwiedzanych przez uczestników badania jako miejsca pracy, nauki
i odprowadzania dzieci
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Preferencje dotyczące zmian zagospodarowania
terenu
Na stronie 2 geoankiety uczestnicy badania wyrażali swoje preferencje
wobec zachowania lub zmiany obecnych funkcji i sposobów
zagospodarowania obszaru objętego sporządzanym planem. Wypowiedzi
były oznaczane na mapie za pomocą obszarów, do których dołączone były
pytania kontekstowe. Obszary podzielono na dwie kategorie:
„Obszar, który powinien zmienić swoją funkcję”
z pytaniami otwartymi: „W jaki sposób ten
obszar powinien się zmienić? Dlaczego to
ważne?”
„Obszar, który powinien zostać taki, jaki jest”
z pytaniami otwartymi: „Dlaczego ten obszar nie
powinien się zmieniać? Co należy tu chronić?
Dane zostały zagregowane poprzez zliczenie obszarów nakładających
się na oczka siatki sześciokątów o średnicy 50 m (mapa poniżej).
Następnie dla każdego oczka siatki obliczono różnicę między liczbą
„obszarów, które powinny zmienić swoją funkcję” a liczbą „obszarów,
które powinny zostać takie, jakie są”. Mapa zawiera także informacje spoza
terenu objętego planem, ale na użytek tego opracowania najważniejsze
są informacje zawarte w granicach sporządzanego planu.
Większość oznaczeń wskazywały obszary, które powinny zmienić swoją
funkcję (88 oznaczeń). Jedynie 18 oznaczeń wskazywało obszary,
które powinny pozostać takie, jakie są. Zlokalizowane były one głównie
na obszarze obecnej zabudowy mieszkaniowej w otoczeniu ulic Zamkowej,
Wiernej i Montwiłłowskiej. Wypowiedzi pozytywnie odnosiły się do
zagospodarowania tego terenu, zwracając jedynie uwagę na potrzebę
poprawy połączeń komunikacji publicznej i dostępności miejsc
parkingowych.
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Mapa 18: Rozmieszczenie obszarów z przewagą "obszarów, które powinny zostać takie jakie są" lub
"obszarów, które powinny zmienić swoją funkcję"

W wyniku analizowania danych wyodrębniono 4 strefy charakteryzujące
się przewagą „obszarów, które powinny zmienić swoją funkcję”.
Poniżej przedstawiono listę tych stref wraz z podsumowaniem dotyczących
ich wypowiedzi.

1 – Teren między ulicami Zamkową, Wierną,
Bukowiecką i torami kolejowymi
Teren z przewagą oznaczeń sugerujących, że powinien zmienić swoją
funkcję (do 20 oznaczeń). Uczestnicy zaproponowali wprowadzenie wzdłuż
torów kolejowych zieleni i funkcji rekreacyjno-sportowych (14 oznaczeń).
Wskazali na możliwość ograniczenia uciążliwości funkcji kolejowych
(głównie hałasu) poprzez wprowadzenie drzew i krzewów, a także potrzebę
urządzenia terenu zieleni, takiego jak park lub skwer, który służyłby
rosnącej liczbie mieszkańców osiedla. Spośród funkcji rekreacyjnych
wymieniane były boiska, place zabaw, siłownie plenerowe, miejsca do
wyprowadzania psów i alejki spacerowe. Uczestnicy rekomendowali
ponadto rozwój na tym terenie usług (7 oznaczeń) takich jak siłownie,
sklepy, przedszkola i żłobki, ośrodki zdrowia. Ze względu na bliskość stacji
kolejowej sugerowano także lokalizację funkcji biurowych i
administracyjnych. Pojawiły się również sugestie wprowadzenia na tym
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terenie nowych miejsc parkingowych dla mieszkańców osiedla (2
oznaczenia). Wypowiedzi dotyczące pozostawienia tego terenu takim jaki
jest, zwracały uwagę na korzystną obecność zieleni.

2 – Teren między ulicami Pohulanka, Wierną, torami
kolejowymi i ogrodami działkowymi
Znalazło się tu 18 oznaczeń sugerujących, że teren ten powinien zmienić
swoją funkcję. Treść sugestii była podobna do tych dotyczących strefy 1
opisanej powyżej. Uczestnicy najczęściej proponowali wprowadzenie
zieleni i funkcji rekreacyjno-sportowych wzdłuż torów kolejowych
(14 oznaczeń). Wskazali na możliwość ograniczenia uciążliwości funkcji
kolejowych (głównie hałasu) poprzez wprowadzenie drzew i krzewów,
a także potrzebę urządzenia terenu zieleni, takiego jak park lub skwer,
który służyłby rosnącej liczbie mieszkańców osiedla. Spośród funkcji
rekreacyjnych wymieniano boiska, place zabaw, miejsca dla psów, siłownie
plenerowe i alejki spacerowe. Uczestnicy zalecali również rozwój usług
(5 oznaczeń), głównie handlowych. Pojawiły się także propozycje
wprowadzenia na tym terenie nowych miejsc parkingowych dla
mieszkańców osiedla (2 oznaczenia). Wypowiedzi sugerujące
pozostawienie tego terenu takim jaki jest, zwracały uwagę na korzystną
obecność zieleni.

3 – Zachodnia część planu – teren między ulicami
Bukowiecką, Klukowską, Ziemowita, Rozwadowskiego
i torami kolejowymi
Wypowiedzi dotyczące tej strefy sugerowały w większości zmianę funkcji
(16 takich oznaczeń), jednak były bardzo różnorodne w treści. Uczestnicy
najczęściej postulowali wprowadzenie zieleni i funkcji rekreacyjnosportowych wzdłuż torów kolejowych i Kanału Bródnowskiego
(11 oznaczeń). Wśród funkcji rekreacyjno-sportowych wymieniano boiska.
Według wypowiedzi uczestników zieleń na tym terenie może pełnić także
funkcje ochronne, łagodząc negatywny wpływ hałasu i zanieczyszczenia
powietrza. Wiele wypowiedzi sugeruje rezygnację z funkcji przemysłowych
na tym terenie (7 oznaczeń). W zamian proponowane jest wprowadzenie
nowej zabudowy mieszkaniowej oraz usług (po 5 oznaczeń), w tym kultury
i edukacji. Uczestnicy zwracali uwagę na nieatrakcyjny wygląd
i szkodliwość dla otoczenia zabudowy przemysłowej oraz towarzyszącej jej
infrastruktury (np. składowiska odpadów, ruch ciężkich pojazdów).
Pojawiły się także propozycje zachowania funkcji przemysłowej,
ale o innym, mniej uciążliwym profilu.

4 – Teren w otoczeniu ulicy Janowieckiej
Wypowiedzi w większości sugerują, że teren ten powinien zmienić swoją
funkcję (14 oznaczeń popierających zmianę funkcji). Uczestnicy badania
proponują na tym terenie rozwój publicznej zieleni i terenów rekreacyjnych
takich jak parki, boiska i miejsca do wyprowadzania psów (5 oznaczeń).
Według uczestników teren ten jest dobrym miejscem na zlokalizowanie
usług oświaty (szkoły, przedszkola) lub innych usług (6 oznaczeń).
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W swoich wypowiedziach niektóre z osób zwracały uwagę na rosnącą
liczbę dzieci zamieszkujących osiedle oraz na miejską własność części
tego terenu, co daje potrzebę i możliwość realizacji tego rodzaju funkcji.
Wśród wypowiedzi znajdują się także sugestie rozwoju infrastruktury
drogowej (5 oznaczeń). Zdaniem trojga uczestników teren wzdłuż ulicy
Swojskiej i ogrodów działkowych powinien zostać zarezerwowany pod
kontynuację Trasy Świętokrzyskiej do Ząbek, obejmującej także ruch
tramwajowy. Dwie osoby sugerowały poszerzenie lub odremontowanie ulic
Janowieckiej i Swojskiej, w tym wprowadzenie oświetlenia, chodników dla
pieszych i zieleni przyulicznej. Wypowiedzi nakłaniające do pozostawienia
tego terenu takim jaki jest dotyczyły ogrodów działkowych (2 oznaczenia).

Ogólne uwagi respondentów
Poza możliwością odpowiedzi na pytanie zamknięte, uczestnicy badania
mieli także możliwość wolnej wypowiedzi (pytanie „Jeśli masz inne uwagi,
opisz je (…)”). Z możliwości tej skorzystało 9 osób. Wypowiedzi dotyczyły
następujących tematów:
Zabezpieczenie terenów pod zieleń i rekreację.
Zmiana charakteru zabudowy z przemysłowej na mieszkaniową.
Rozwój usług takich jak np. przychodnie i baseny.
Brak dojścia do stacji Wilno od strony Zacisza i ul. Bukowieckiej.
Brak odpływu wody deszczowej przy ulicy Ziemowita.
Zestawienie wszystkich udzielonych odpowiedzi zawiera Załącznik nr 2.

POSUMOWANIE
KONSULTACJI
SPOŁECZNYCH
W konsultacjach społecznych w sumie wzięło udział 118 osób. Podczas
warsztatów mieszkańcy wspólnie wypracowywali wizję rozwoju obszaru,
był to moment konfrontacji różnych potrzeb uczestników warsztatów i
wypracowywania jednej wizji. Natomiast dane zebrane za pomocą
geoankiety mają charakter bardzo szczegółowy i osobisty. Jednak mimo
zastosowania różnych metod zbierania informacji na temat przestrzeni,
badaczom udało się pozyskać spójną wizję rejonu ulicy Swojskiej.
Wiedza zebrana za pośrednictwem warsztatów i geoankiety posłuży jako
dodatkowy materiał informacji, które mogą zainspirować oraz uzupełnić
wiedzę planistów sporządzających plan miejscowy dla tego terenu. Materiał
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ten będzie analizowany równorzędnie z wnioskami złożonymi w terminie do
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.
Mieszkańcy podczas konsultacji odwoływali się do filmu, który „pozwoli
zrozumieć planistom o co chodzi i na czym zależy mieszkańcom okolicy”.
Mowa o filmie „Pionierzy” 5, który jest dostępny w Internecie.
W filmie zdaniem uczestników spotkania przedstawiona jest wizja
mieszkańców na temat rozwoju analizowanego obszaru.
Uczestnicy konsultacji w swoich wypowiedziach akceptowali wprowadzenia
nowej zabudowy wielorodzinnej w okolicy i sugerowali utrzymanie
charakteru nowej zabudowy podobnego do obecnej. Często pojawiającą
się sugestią był rozwój usług oświaty, zdrowia, handlu oraz utworzenie
miejsc kultury, sportu i rekreacji. Sugerowane było także utrzymanie
istniejących terenów zieleni i utworzenie nowych. Wskazywano także
potrzebę uatrakcyjnienia stacji kolejowej, uwzględniając potrzeby
komunikacyjne i usługowe użytkowników. Z wypowiedzi respondentów
wyłania się potrzeba zwrócenia szczególnej uwagi na tereny przemysłowe i
poddanie ich dodatkowym analizom. Tereny te wspominane były jako
uciążliwe, jednak wypowiedzi mieszkańców dotyczące ich przyszłości były
podzielone i niejednoznaczne. Uczestnicy konsultacji sugerowali poprawę
dostępności komunikacyjnej osiedla, jednak wypowiedzi były zróżnicowane
pod względem nacisku na poszczególne środki transportu.
Tematy ważne dla społeczności lokalnej związane są z rozwojem tego
obszaru z poszanowaniem wysokiej jakości życia mieszkańców żyjących
tu od lat. Wyniki konsultacji społecznych realizowanych podczas
warsztatów oraz za pośrednictwem geoankiety powinny być traktowane
równorzędnie. Badacze mają nadzieję, że wiedza zebrana podczas
rozszerzonej procedury będzie uzupełnieniem wiedzy dla planistów
opracowujących plan miejscowy dla tego terenu.

Szczegółowe podsumowanie warsztatów
W warsztatach wzięło zaledwie 22 osób. Specjalnie urządzono atrakcyjny,
kreatywny kącik dla dzieci, żeby młodzi rodzice (których na tym terenie jest
bardzo dużo) mogli swobodnie przyjść na spotkanie. W trakcie warsztatu
dla dzieci najmłodsi mogli stworzyć makietę dzielnicy, w której żyją
(uwzględniającą potrzeby najmłodszych).
Bardzo interesujące były rozmowy mieszkańców z właścicielami gruntów,
rozmowy bardzo mocno wpływały na postrzeganie tego terenu.
Wiele opinii podczas warsztatów wypracowano wspólnie.
Poniżej przedstawiono zestawienie najważniejszych wątków, które podczas
warsztatów wybrzmiały jednogłośnie:
mieszkańcy uważają, że wprowadzenie nowej zabudowy
wielorodzinnej może pozytywnie wpłynąć na ich sąsiedztwo.
Mieszkańcy zdają sobie sprawę, że część terenów zostanie
zabudowana. Jedyna obawa związana z zabudową dotyczy

5

film można obejrzeć za pośrednictwem strony Targówek.info: http://www.targowek.info/2017/12/pionierzy-film-omieszkancach-osiedla-wilno/
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wzmożonego ruchu samochodowego oraz zbyt małej infastruktury
(usług oświaty, zdrowia, handlu) oraz małej liczby terenów zieleni;
warto zastanowić się nad wprowadzeniem dodatkowych usług,
które uatrakcyjnią mieszkańcom spędzanie wolnego czasu na terenie
dzielnicy (bardzo mocno wybrzmiała potrzeba stworzenia basenu
oraz dostępu do kultury);
należy pielęgnować tereny zieleni, które już teraz funkcjonują.
Ponadto należy zastanowić się, gdzie można stworzyć tereny
rekreacji o charakterze parków, łąk lub zieleńców;
warto wprowadzić alternatywną dla kolei komunikację szynową
(tramwaje);
nie należy poszerzać ulicy Swojskiej o dodatkowe pasy jezdni.
Jednak warto zastanowić się nad stworzeniem bezpiecznej
infrastruktury dla pieszych i rowerzystów;
należy poprawić dostępność terenów sąsiadujących dla różnych
użytkowników (pieszych, rowerowych, samochodowych);
warto zastanowić się, jak można wzmocnić atrakcyjność stacji
kolejowej, uwzględniając potrzeby komunikacyjne (z drugą stroną linii
kolejowej) oraz usługowe;
warto zastanowić się nad terenami przemysłowymi, uwzględniając
dodatkowe analizy lub badania, ponieważ temat ten dla uczestników
spotkania był bardzo trudny.

Szczegółowe podsumowanie geoankiety
W geoankiecie wzięły udział głównie młode i dobrze wykształcone osoby
mieszkające w okolicy od niedawna. Częściowo może to wynikać
z internetowego charakteru ankiety, ale też może mieć związek ze strukturą
demograficzną osiedla. Warto podkreślić, że w geoankiecie wzięło udział
stosunkowo wielu mieszkańców niedawno wybudowanego osiedla Wilno.
Na obszarze objętym sporządzanym planem zaznaczono wiele miejsc
odwiedzanych w celu robienia zakupów i korzystania z usług. Głównie były
to lokale umieszczone w parterach budynków, dostępne pieszo dla
mieszkańców osiedla. Często wskazywano też stację kolejową ZaciszeWilno, która umożliwia dojazd do innych miejsc. Brak natomiast na terenie
objętym planem wyróżniających się miejsc kultury i rozrywki oraz miejsc
pracy lub nauki.
Miejsca spacerów, aktywnego wypoczynku i spotkań są rozproszone na
obszarze objętym planem. Jako szczególnie ważne miejsce wyróżnia się
jedynie plac zabaw niedaleko Kanału Bródnowskiego oraz plac Ostrej
Bramy. Do spacerów, wyprowadzania psów i aktywnego wypoczynku
wykorzystywane są także nieurządzone tereny zielone położone wzdłuż
torów kolejowych.
Wypowiedzi uczestników badania na temat pozostawienia lub zmiany
funkcji obszaru objętego planem sugerowały następujące kierunki zmian:
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Rozwój urządzonych terenów zieleni i wzmocnienie funkcji
rekreacyjnych. Jako sugerowane lokalizacje wymieniane były pasy
zieleni nieurządzonej położone wzdłuż torów kolejowych i Kanału
Bródnowskiego, a także otoczenie ulicy Janowieckiej. Oprócz funkcji
rekreacyjnej nowa zieleń mogłaby tam pełnić funkcje izolacyjne,
chroniąc przed hałasem i zanieczyszczeniem powietrza.
Wśród obiektów rekreacyjnych często wymieniane były ścieżki
spacerowe, boiska, place zabaw, siłownie plenerowe, miejsca dla
psów.
Lokalizację usług publicznych, takich jak edukacja, kultura
i zdrowie. Jako sugerowane miejsca wymieniane były: otoczenie
ulicy Janowieckiej (ze względu na strukturę własności gruntów),
otoczenie stacji kolejowej (ze względu na dostępność
komunikacyjną), a także zachodnia część obszaru objętego planem.
Pozostawienie takim jaki jest terenu po wschodniej stronie
osiedla. Aktualnie zajętego przez zabudowę mieszkaniową.
Charakter zabudowy był oceniany pozytywnie i sugerowana była jego
kontynuacja tam, gdzie zabudowa ma być wprowadzona.
Lokalizacja funkcji usługowych i handlowych oraz biurowych
miejsc pracy w otoczeniu stacji kolejowej Zacisze-Wilno.
Rezygnacja z uciążliwych funkcji przemysłowych, położonych
po zachodniej stronie osiedla. W zamian sugerowane było
umieszczenie nowej zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
z zabezpieczeniem miejsca na edukację i kulturę. Wskazywana była
także możl iwo ść po zo sta w ie n ia fu n kcj i p rze mysł o w ych ,
ale o mniejszej uciążliwości dla otoczenia.
Rozwój infrastruktury drogowej (chodników, oświetlenia,
poszerzenia jezdni) na ulicy Janowieckiej.
Poprawa dostępności komunikacyjnej osiedla m.in. przez
zwiększenie dostępności miejsc parkingowych i komunikacji
publicznej.

Rekomendacje dotyczące konsultacji społecznych
Niezbędna jest również dalsza edukacja mieszkańców oraz organizowanie
spotkań o charakterze edukacyjnym na temat przyszłości Elsnerowa.
Warto zastanowić się nad wzmocnieniem informacji na temat planowania
przestrzennego wśród mieszkańców obszaru, zadając pytanie: Jak
wyobrażasz sobie rejon ulicy Swojskiej za 15 lat?
Teren ten ma bardzo dużo stref, które w najbliższym czasie mogą się
przekształcić. Warto zadbać o zwiększenie świadomości na ten temat. W
tym celu badacze rekomendują szeroko realizowaną kampanię
informacyjną na etapie wyłożenia planu miejscowego do wglądu
publicznego.
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ZAŁĄCZNIKI

Poniżej przedstawiamy wypowiedzi (pisownia oryginalna)
z geoankiety.

Załącznik nr 1 - Odpowiedzi na pytanie „Dlaczego zdecydowałaś / zdecydowałeś się wziąć udział w
konsultacjach?”
(odpowiedzi 26 respondentów, pisownia oryginalna)
Ponieważ mieszkam w tej okolicy.
Zależy mi, by na osiedlu znajdował się teren zielony, dostępny dla wszystkich mieszkańców.
Chcę zmienić otaczającą mnie okolicę. Czuje duże braki w miejscu, w którym mieszkam - nie ma gdzie
spacerować, brakuje edukacji dla dzieci.
Czuje się związany z miejscem mojego zamieszkania i chcę uczestniczyć w zmienianiu tego miejsca na bardziej
przyjazne.
Interesuje mnie teren zagospodarowania terenu w lokalizacji gdzie mieszkam
Bo nie chce żeby okolica w której mieszkam
Zależy mi na przestrzeni wokół mojego domu.
Ponieważ liczę na ucywilizowanie tego terenu, tak jak dobry przykład dał DomDevelopment tworząc "w polu"
nowoczesne osiedle.
bo to ważne by interesować się i mieć wpływ na miejsce zamieszkania
Zależy mi na poprawie jakości najbliższej okolicy
jest to okolica, która jest moim nowym domem i chciałbym aby ta część Warszawy zmieniała razem z nowymi
osiedlami, które powstają w tym rejonie.
chce zmiany a nie betonowej zabudowy
Bo jest to mijsce mojego zamieszkania
Ponieważ dotyczą miejsca w którym mieszkam.
Jestem mieszkańcem okolicy.
ponieważ mnie dotyczy
Aby wyrazić swoją opinię
bo to moja okolica
Chcę mieć wpływ na to gdzie mieszkam.
sprawy okolicy, w której mieszkam, są dla mnie istotne
Te okolicy wymagają gruntowej zmiany.
Ponieważ jestem mieszkanką siedla.
Z uwagi na zagrożenie jakie dla nas posiadaczy działek stanowi rozrastające się osiedle
Ponieważ chciałabym mieć wpływ na otaczającą mnie rzeczywistość. Na działania podejmowane w celu jej
ulepszania i podnoszenia jakości życia mieszkańców.
Mieszkam w okolicy i zależy mi na poprawie jakości życia, w szczególności dla moich
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Ponieważ tu mieszkam i jestem współwłaścicielem działek i zależy mi na okolicy, gdzie będę mieszkał i może
inwestował w najbliższych latach.

Załącznik nr 2 - Odpowiedzi na pytanie „Jeśli masz inne uwagi opisz je (…)”
(odpowiedzi 9 respondentów, pisownia oryginalna)
Proszę nie budujcie nam tu więcej fabryk!
ul. Swojska przechodzi w ul. Janowiecką, która tworzy wręcz trasę do Ząbek, która jest nieoświetlona, bez
żadnego chodnika, często działkowicze spacerują ulicą. jest to bardzo niebezpieczne! Dodatkowo Swojska na
odcinku do Bardowskiego jest często uczęszczana przez spacerowiczów, którzy idą nad zalew. Brak bezpiecznej
ścieżki np. wzdłuż kanałku
Oby Elsnerów stał sie bardziej przyjazny mieszkancom, bardziej ""mieszkaniowy"" niz przemyslowy Targowek
Fabryczny"
przydała by się w okolicy przychodnia, paczkomat, basen i wiaty na przystankach. im więcej ścieżek rowerowych
tym lepiej. można by na ulicy jesiotrowej zrobić kanalizację i gaz. no i wylać asfalt, bo to wstyd, żeby w takiej
bliskości centrum ludzie mieszkali bez żadnych mediów prócz zimnej wody. już nie wspomnę, że robicie objazdy
przez tą ulicę i latem, to jak przejedzie jakiś samochód, to bez maski przeciwkurzowej, to lepiej nie wychodzić. a
jest tam mechanik i czasami sprawdzają jak się jeździ reperowanym samochodem.
Proszę zostawić, ale ucywilizować przejazd na Bukowieckiej oraz zapewnić dojście do Stacji Wilno od strony
Zacisza i od ul. Bukowieckiej.
Chcialabym zwrocic uwage na problem dotyczacy braku odplywu wody deszczowej na przy ulicy Ziemowita. Z
powodu zalegania wody w niedroznych studzienkach kanalizacyjnych tworzą się olbrzymie kałuże zalewajacr
ulice i cjmhodnik wzdłuż ul. Ziemowita. Niejednokrotnie samochody ochlapuja przechodniów.
Nie można całej okolicy planować jedynie pod zabudowę. Cudownie byłoby gdyby chociaż jeden z fragmentów,
które zaznaczyłem został przeznaczony pod zielone tereny, drzewa i alejki.
Chcialbym zasygnalizowac BRAK terenow parkowych, zielonych, spacerowych, rekreacyjnych w bezposrednim
sasiedztwie osiedla Wilno. Dla wielotysiecznego osiedla (rozbudowujacego sie nieustannie) to koszmar. Dotarcie
do Zalewu Bardowskiego grozi smiercia pod kolami samochodow, spacer po tamtejszym lesie rowniez nie
wyglada na bezpieczna rozrywke. Brak terenow zielonych bedzie z czasem coraz bardziej dotkliwy. Deweloperzy
nie przewiduja terenow parkowych, szkoda powierzchni, matki z wozkami spaceruja chodnikami wzdloz ulic koszmar. Mieszkancom osiedla Wilno pozostaje WYJAZD na spacer... Paranoja
Zależy mi na szkole w najbliższej okolicy intensywnie rozwijającego się Osiedla Wilno. Z roku na rok taka
potrzeba jest coraz większa. Podobnie wygląda kwestia przedszkola. Brakuje ponadto terenów rekreacyjnych
przy kolei.

Załącznik nr 3 - Odpowiedzi na pytanie „W jaki sposób ten obszar powinien się zmienić? Dlaczego to
ważne?” (odpowiedzi przypisane do 82 obiektów, naniesionych przez 35 osób, pisownia oryginalna)
Rezerwa drogowa pod Trasę Świętokrzyską z Tramwajem do Ząbek. Zachęcanie mieszkańców
podwarszawskich gmin do korzystania z komunikacji publicznej. Dbanie o jakość powietrza w Warszawie.
Zrezygnowanie z przemysłowego charakteru obszaru na rzecz usług, kultury, edukacji, zabudowy wielorodzinnej.
Stare zakłady przemysłowe znacznie obniżają atrakcyjność okolicy.
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Powinna zostać stworzona rezerwa pod kontynuację budowy Trasy Świętokrzyskiej do Ząbek wraz z tramwajem.
Ulica Swojska stanowi drogę wylotową dla Ząbek, Kobyłki i Wołomina. Powoduje to korki i duże utrudnienia w
ruchu na drodze, która jest bardzo słabej jakości. Po wybudowaniu Obwodnicy Śródmiejskiej problem się nasili.
Teren wokół pasa drogowego ul. Swojskiej powinien zostać uporządkowany z większą ilością terenów
rekreacyjnych na których można swobodnie uprawiać sport.
Dostep do stacji od ul. Tarnogorskiej. Dostep z osiedla Wilno do ul. Tarnogorskiej przejsciem pod torami
Zielen parkowa, tereny spacerowe, rekreacyjne. kompletny brak tego typu funkcji w bezposrednim sasiedztwie
rozbudowujacego sie osiedla Wilno
Stopniowa zmiana funkcji przemyslowych na mieszkalne, rekreacyjne, zielen miejska, zielen parkowa
Zielen. Ogolnodostepne tereny rekreacyjno-sportowe wzdloz torow kolei miejskiej
Remont ulicy przeclawskiej, jako glownego wjazdu na osiedle Wilno
Tu mogły by powstac np boiska, park
Stworzyć zielony skwer z obszarem dla zwierząt. Na dynamicznie rozwijającym się osiedlu ważne jest by
znalazło się trochę otwartej, zielonej przestrzeni.
Powinien powstać tam parking ponieważ na osiedlu notorycznie brakuje miejsc postojowych!!!
Chciałabym by był to teren rekreacyjny, może skwer gdzie można odpocząć i spotkać się ze znajomymi.
Przestrzeń rekreacyjna, boiska do gry w siatkówkę/piłkę nożną.
Kolejny teren, który powinien być uporządkowany i ma możliwość stania się atrakcyjnym dla okolicznych
mieszkańców.
Teren stający się powoli miejscem w środku miasta, a zarezerwowany pod przemysł trudny dla sąsiedztwa, tj.
wysypiska/składowiska śmieci, przemysł przetwarzający niebezpieczne substancje (przynajmniej tak to wygląda
z zewnątrz), bazę dla TIRów jak również generujący duże zanieczyszczenie, hałas i niebezpieczeństwo ze
względu na setki dojeżdżających w to miejsce TIRów i ciężkich ciężarówek. Część przemysłu na tym terenie to
firmy innowacyjne i nowoczense i w tym kierunku teren ten powinien być zmieniany. Czyli zachowanie funkcji
przemysłowej, ale nowoczesnej.
Duży teren proszący się o to, aby zagospodarować go wielko- lub średnio-powierzchniowymi sklepami lub
utworzeniem ogólnodostępnych parkingów. Możliwość stworzenia na tym terenie również miejsca dla boisk,
uporządkowanych placów i ogólnodostępnych skwerów.
Obszar dziki, niezagospodarowany i niewykorzystany pod względem możliwości. Teren na tyle duży, że można
zorganizować ogólnodostępne boiska, skwery, wybieg dla psów.
Ze względu na rozwój dzielnicy, umiejscowienie fabryk i hal jest niepożądane. Utrudnia dojazd do osiedli i
ogranicza atrakcyjność terenu.
Ten wąski kawałek terenu, porośnięty roślinnością, mógłby z powodzeniem służyć mieszkańcom jako skwer/park
z ławkami, może fontanną, miejscem do spacerów.
Na tym terenie powinny powstać w najbliższym czasie obiekty użyteczności publicznej, w szczególności zaś
publiczne przedszkole, być może park. Ulica Bukowiecka, obecnie wyłożona betonową kostką, powinna zostać
wyłożona asfaltem. Obecnie jazda po tej ulicy to koszmar.
Obecnie jest to sortownia odpadów, składowisko odpadów, złomu, itp. Do fabryk, sortowni i hurtowni często
dojeżdżają ogromne tiry i ciężarówki, które niszczą jezdnię ul. Przecławskiej, niszczą pobocze, tworząc wyrwy w
jezdni oraz parkują tamże. Dodatkowo, w tak bliskiej lokalizacji dużego osiedla mieszkaniowego jakim jest os.
Wilno, nie powinny się znajdować zakłady przetwórstwa odpadów.
Jest nieestetycznie, ogranicza dostęp do kakałku Brudnowskiego
Należy uporządkować obszar pod względem formy i funkcji zabudowy
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Należy ograniczyć negatywne oddziaływanie hałasem
powinien zostać teren zielony przeznaczony na drzewa i park
powinien powstać park
teren zielony - nie powinno być zabudowy. teren powinien zostać przeznaczony dla mieszkancow w postaci
terenow zielonych ze wzgledu na ogromne osiedle ktore powstaje
Powinien powstać park i przestrzeń publiczna
Nie powinny być to hale burzące architekturę Osiedla, fabryki, miejsa usług powinny być przeznaczone na
miejsca rekreacji dla mieszkańców
Ten obszar w mojej opinii powinien być zagospodarowany pod postacią parku. Codziennie z okna widuję
dziesiątki ludzi próbujących po tych krzakach spacerować z psami o każdej porze dnia, ranka i wieczora. Sama
także muszę to robić. W pobliżu bardzo brakuje takiego miejsca
Teren ten znajduje sie przy torach, więc nie może zostać zaplanowany pod zabudowę. Jest w pobliskiej okolicy
osiedla, na którym mieszka/będzie mieszkać ponad 7500 osób. Powinien zostać wykorzystany na cele
rekreacyjne, zielone, trawy, drzewa, alejki, skwer na czas wolny dla rodzin i dzieci.
Teren ten znajduje sie przy torach, więc nie może zostać zaplanowany pod zabudowę. Jest w pobliskiej okolicy
osiedla, na którym mieszka/będzie mieszkać ponad 7500 osób. Powinien zostać wykorzystany na cele
rekreacyjne, zielone, trawy, drzewa, alejki, skwer na czas wolny dla rodzin i dzieci.
SZKOŁA. Potrzebne miejsce na edukacje. Obok jest osiedle, na którym będzie kilkaset dzieci.
PARK. Potrzeba zieleni, ponieważ powietrze w tym miejscu jest bardzo zanieczyszczone. Park będzie tez
idealny na spacery dla wszystkich okolicznych mieszkańów, można wydzielić miejsce na sport - przygotować
boisko i plenerowe siłownie, aby mieszkańcy polubili tę część dzielnicy.
Fabryki i dojeżdżające do nich tiry, które powodują, że ulica Przecławska jest w strasznej formie mogłyby zostać
zlikwidowane. Powinny być wydzielone korytarze dla tirów, tym bardziej, że w okolicy jest plac zabaw, na którym
bawi się mnóstwo dzieci.
Te magazyny odstraszają wszystkich przez co ten teren wygląda industrialnie, lepiej aby w tym miejscu powstały
kolejne osiedla i nowe usługi dla okolicznych mieszkańców
dużo zaniedbanych chodników, brak ścieżek rowerowych, chodzenie po zmroku mało przyjemne. Brak
śmietników. Słaba jakość nawierzchni, tworzące się duże kałurze po opadach deszczu.
Te magazyny odstraszają wszystkich przez co ten teren wygląda industrialnie, lepiej aby w tym miejscu powstały
kolejne osiedla i nowe usługi dla okolicznych mieszkańców
Lepiej oświetlić ten odcinek dodać chodzniki dla pieszych.
droga powinna zostać odremontowana i poszerzona w związku z wzrastającym ruchem samochodów
W tym obszarze brakuje parku, przedszkola, żłobka, boisk, terenów do spacerowania i rekreacji. Powinno
ograniczyć się ilość zakładów przemysłowych i zabronić ich rozbudowę ze względu na budujące się osiedle
Wilno i powiększającą się liczbę mieszkańców, w tym dużą liczbę dzieci. Samochody ciężarowe, które jeżdżą w
okolicy są uciążliwe dla mieszkańców, niszczą drogi, generują dużo spalin i parkują przy ulicy Przecławskiej tak,
że utrudniają przejazd innym samochodom.
Planty
Boisko sportowe
Wzdłuż torów fajnie jak by były tereny rekreacyjne, jakoś konkretnie zagospodarowane dla ludzi. Park, spcerniak
dla psów, plenerowa siłownia.
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Przydała by się szkoła, ośrodek sportu i miejsce do wyprowadzania psów. Obecnie mieszkańcy osiedla
korzystają z otwartych działek prywatnych, ale z czasem to się zmieni.
Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców i względy estetyczne
Idealny obszar na budowę szkoły podstawowej, koniecznej dla rozbudowującego się osiedla.
Jedyny obszar w okolicy w którym można stworzyć potrzebne obiekty sportowe.
Rewitalizacją Kanału Bródnowskiego. Udostępnienie go mieszkańcom.
Obszar zielony odzielający budynki od torów. Miejsce spcerow i relaksu
Ta droga jest bardzo uczęszczana przez samochody i pieszych. Brak chodnika i nieodpowiednia jakość
nawierzchni powoduje duże zagrożenie dla pieszych. Konieczne jest zbudowanie chodnika dla pieszych i ścieżki
rowerowej.
Ta droga nie powinny wjeżdżać
Powinna tu powstać jakaś placówka zapewniająca zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży
teren zielony, rekreacja (np. boisko, park)
teren zielony, rekreacja (np. boisko, park)
teren zielony, rekreacja (np. boisko, park)
Zmiana regulacji ruchu, na skrzyżowanie równorzędne. Oddanie nowych etapów tylko natęża ruch od strony
Montwiłłowskiej, obecna regulacja stanowi uciążenie i może prowadzić do kolizji.
Na chwilę obecną jest to droga prowadząca do magazynów, często pobacza są zastawione tirami. Sąsiedztwo
licznie zasiedlonego osiedla wymaga wymiany i porzeżenia nawierzchni szczególnie w miejscu zakrętu,
wydzielenia miejsca parkingowego dla tirów, oraz wygospodarowanie szerokich chodników dla pieszych.
Na chwilę obecną teren pozostaje niezagospodarowany, w związku z bliskością torów, nie ma możliwości
wybudowania tam kolejnych bloków, więc mógł by stanowić teren rekreacyjny dla przężnie rosnącej populacji
osiedla Wilno. Na terenie osiedla nie ma parku, badź polanki z ogólnodostępnym placem zabawa i zielonym
miejscem na odpoczynek. Zasadzenie drzew dodatkowo pozytywnie wpłynie na ekologiczną sytuację okolicy,
gdyż sąsiedztwo ogrodów działkowych i domków jednorodzinnych, w których pali się śmieciami niekorzystnie
wpływa na stężenie substancji szkoldiwych w powietrzu.
Owy obszar stanowi niewykorzystany potencjał osiedla, w jego miesjcu może powstać teren zielony, z dużą
ilością drzew i miejscem na spacer, czy odpoczynek. Ozielenienie obszaru korzystnie wpłynie na sytuacji
ekologiczną okolicy
Na chwilę obecną teren pozostaje niezagospodarowany, w związku z bliskością torów, nie ma możliwości
wybudowania tam kolejnych bloków, więc mógł by stanowić teren rekreacyjny dla przężnie rosnącej populacji
osiedla Wilno. Na terenie osiedla nie ma parku, badź polanki z ogólnodostępnym placem zabawa i zielonym
miejscem na odpoczynek. Zasadzenie drzew dodatkowo pozytywnie wpłynie na ekologiczną sytuację okolicy,
gdyż sąsiedztwo ogrodów działkowych i domków jednorodzinnych, w których pali się śmieciami niekorzystnie
wpływa na stężenie substancji szkoldiwych w powietrzu.
Powinien powstać tam park, teren rekreacyjny lub boisko dla dzieci i młodzieży
Tu składowane są niebezpieczne odpady, oleje przepracowane, niezbędna jest częsta kontrola albo wysiedlenie
tego zakładu z pobliża osiedla
niepotrzebne są w okolicy uciążliwe zakłady obok zabytkowego kościoła , szkoły i przedszkola
Mniej więcej w tej okolicy obok boisk, przydałby się duży plac zabaw dla dzieci.
Wybieg dla psów. Brakuje w okolicy.
Dyskont spożywczy. Brakuje takiego w zakresie pieszego dojścia.
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Siłownia (z fitnessem). Konieczne jest takie miejsce w odległości pieszej.
Niebezpieczne skrzyżowanie, kierowcy jadą bardzo szybko a ulica jest bardzo uczęszczana przez
spacerowiczów. Brak jakichkolwiek świateł, choćby poziomych
Fatalny stan nawierzchni, do remontu
Za mało jest obecnie miejsc usługowych
Z racji na to, że obszar należy do miasta, łatwo można przeznaczyć go cele takie jak: szkoła, przedszkole,
ośrodek zdrowa, MOSiR i inne funkcje zaspokajające potrzeby obecnych i przyszłych mieszkańców, a
realizowane przez władze miasta i dzielnicy. Częściowe przeznaczenie tego terenu funkcja MU jest korzystne.
Z uwagi na uciążliwość linii kolejowej dla mieszkańców, a jednoczenie poprawienie dostępności do tego miejsca
przez budowę stacji kolejowej i dość do niej (być może niedługo także od strony północnej) tereny te wzdłuż
torów, oddalone od granicy działki nr 1 (terenów kolejowych) mniej niż 120 m, powinny być przeznaczane na
funkcje usługowe (obsługa potrzeb mieszkańców osiedla Wilno i Zacisza po drugie stronie torów) oraz
nieuciążliwe usługi, obiekty kultu religijnego (kościół), czy obiekty biurowe tworzące miejsca pracy dla mieszaków
tej dzielnicy i dojeżdżających linią kolejową lub autobusem. W obszarze tym, w cześć bardziej oddanej od torów
można lokalizować placówki edukacyjne, ośrodek zdrowia czy rekreacji.
W tym zaniedbanym obszarze powinno się zachować rezerwę pod planowaną trasę będącą przedłożeniem ul.
Swojskiej do Ząbek (z rezerwą na tramwaj itp.), ale należy ją rewitalizować go np. przez usunięcie
substandardowej infrastruktury i realizację terenów zielonych (bez trwałych zadrzewień) .
To zaniedbane miejsce powinno być objęte pieką i służyć budowie pamięci historycznej mieszkańców. Zmiana
funkcji otocznia na przyciągającą ludzi - np. usługi - mogłaby pomóc ucywilizować to miejsce.
Likwidacja przemysłu na rzecz zabudowy mieszkaniowej i biurowej.
Z tego obszaru powinien być wyprowadzony przemysł, który generuje duży ruch samochodów ciężarowych. W
zamian oczywiście najlepsze byłby tereny parkowe, warto też rozważyć funkcję oświatowe.
Teren zieleni dostępnej dla wszystkich z uwzględnieniem miejsca na poszerzenie ulicy Janowieckiej.
W tym miejscu powinien zostać zorganizowany park. W okolicy brakuje zielonych terenów publicznych,
dodatkowo drzewa i krzewy osłonią osiedle od hałasu.
Proponuję teren zieleni uporządkowanej
tereny kolejowe są niewykorzystane, a mogłyby stać się terenami rekreacji lub usług administracji

Załącznik nr 4 - Odpowiedzi na pytanie „Dlaczego ten obszar nie powinien się zmieniać? Co należy tu
chronić?” (odpowiedzi przypisane do 18 obiektów, naniesionych przez 14 osób, pisownia oryginalna)
Ogrody działkowe
Ten teren nie powinien się zmieniać ewentualnie powinien być zagospodarowany jako część rekreacyjna dla
mieszkańców okolicznych osiedli.
połączenie z trasą na ząbki spowoduje znaczne zwiększenie ruchu na obszarze osiedla
ładny widok, tereny zielone
ładny widok, tereny zielone
Działki - rekreacja i wypoczynek
Plac zabaw i siłownię na świeżym powietrzu
Plan dla tego obszaru jest poprawny: spełnia potrzeby mieszkańców i w właścicieli i użytkowników
nieruchomości.
Raport z konsultacji społecznych „Jaki plan dla rejonu ulicy Swojskiej?”

53 z 53
Należy chronić charakter osiedla Wilno oraz fakt, że mieszkają tu rodziny z małymi dziećmi
TEreny zielone, lasy, zalew.
Teren zagospodarowany przez DomDevelopment. Spójna zabudowana, udostępnione dla wszystkich ulice.
Mogłoby być więcej miejsc parkingowych.
Dobrze zagospodarowany teren, z przestrzenią do spacerów i spędzania czasu.
Dobrze rozwijająca się zabudowa mieszkaniowa. Należy jedynie zadbać o lepszy transport zbiorowy dla
rozrastającego się osiedla. Na przykład w postaci dodatkowych linii autobusowych do przyszłej stacji metra
Trocka, dworca wschodniego, lub UD Targówek.
Osiedle mieszkaniowe.
Pas zieleni.
Plac zabaw i miejsce rekreacyjne, siłownia na powietrzu.
budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne (max 4 kondygnacje)
oświata (szkoła podstawowa + przedszkole publiczne)
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