JAKA PRZESTRZEŃ
DLA WARSZAWY?
RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
ZAŁOŻEŃ DLA NOWEGO STUDIUM

Slajd graficzny z logiem Warszawy

O CO PYTALIŚMY? TYTUŁ DZIAŁU
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Przedmiotem konsultacji były założenia do nowego
Studium. Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy to
dokument określający politykę przestrzenną miasta.
Jest to rama dla wszystkich miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, które będą
powstawać dla poszczególnych obszarów Warszawy.
Od roku 2018 Warszawa prowadzi procedurę
sporządzenia nowego Studium. Pierwsza tura
konsultacji odbyła się w ramach etapu zbierania
wniosków. W ich trakcie otrzymaliśmy prawie 25000
dokumentów zawierających sugestie mieszkańców co
do oczekiwanych rozwiązań w nowym Studium.
Głównie dotyczyły one terenów zieleni oraz rekreacji.

Panorama Warszawy

O CO PYTALIŚMY? 2 z 2
W czerwcu 2021 roku w ZODIAKU Warszawskim
Pawilonie Architektury otwarta została wystawa
„Robimy Studium! Raport z planowania Warszawy”.
Składały się na nią najważniejsze elementy danych o
Warszawie (publikowane w ramach „Raportów z
planowania Warszawy”) oraz diagram dotyczący
założeń do nowego Studium.
Wystawa zawierała dane o Warszawie, a także można
na niej było się dowiedzieć, m.in. jaka jest aktualna
liczba mieszkańców oraz jakie będą prognozowane
zmiany w nadchodzących latach; na temat zagadnień
związanych z gospodarką wodną w mieście (jak
bardzo Warszawa potrzebuje małej retencji); a także
o kwestiach zanieczyszczenia hałasem oraz światłem.
Wystawa, prezentująca założenia do nowego
Studium, była elementem konsultacji społecznych,
dzięki któremu mieszkańcy mogli w dostępny sposób
zapoznać się z założeniami do Studium.

Takie plansze witały odwiedzających ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury w
trakcie trwania konsultacji.
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W ramach konsultacji odbyły się:
 oprowadzania po wystawie,
 dwa spotkania on-line:
 spotkanie na temat założeń do nowego
Studium,
 spotkanie na temat listy Dóbr Kultury
Współczesnej,
 spotkanie konsultacyjne w terenie przy okazji
Targu Śniadaniowego na Żoliborzu.
Ponadto wszystkie sugestie, uwagi oraz
komentarze dotyczące założeń do nowego
Studium można było przesyłać drogą
elektroniczną.

Oprowadzanie po wystawie z Zodiaku z 18.06.2021 r. Licealiści oglądają część
wystawy poświęconą liście Dóbr Kultury Współczesnej oraz krajobrazowi
kulturowemu Warszawy.
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Konsultacje społeczne rozpoczął podwójny
wernisaż w ZODIAKU Warszawski Pawilonie
Architektury. Podczas wydarzenia rozdane
zostały nagrody w konkursie "FUTUWAWA. Jak
będziemy mieszkać w Warszawie przyszłości?"
organizowanym przez Fundację Puszka i m.st.
Warszawę. Konkursowi towarzyszyła wystawa
na placu przed pawilonem.
Nadesłane przez mieszkańców prace
konkursowe miały w luźny sposób nawiązywać
do wątków poruszanych w Studium.
Najważniejszymi z nich były: miejska zieleń,
sposoby przemieszczanie się oraz zdrowie
mieszkańców.

Inauguracja konsultacji społecznych – wernisaż w ZODIAKU
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Konsultacjom towarzyszyły spotkania. Pierwszym z nich
była debata „Jakie założenia do nowego Studium dla
Warszawy?”. Uczestniczyły w niej Architekt Miasta
Marlena Happach oraz Dyrektor Miejskiej Pracowni
Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Monika
Konrad.
Na początku debaty obie prelegentki przypomniały
najważniejsze elementy z raportów, które wiosną 2021
roku omówione zostały podczas czterech spotkań
online. Następnie wnioski z raportów zostały
zestawione z założeniami do nowego Studium.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem,
zarówno na platformie ZOOM, jak i jego transmisja na
kanale YOUTUBE. W trakcie spotkania aktywny był czat,
na którym można było zadawać pytania, które czytała
moderatorka.

Debata „Jakie założenia dla nowego Studium dla Warszawy?”
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Drugim spotkaniem konsultacyjnym była dyskusja na
temat Dóbr Kultury Współczesnej.
Dobra Kultury Współczesnej to lista obiektów
zbudowanych stosunkowo niedawno, które w ramach
tworzenia nowego Studium mogą zostać objęte
ochroną jako wyjątkowe kulturowo, architektonicznie
lub społecznie albo też cenne z innych względów.
Dyskusja nad proponowanymi obiektami odbyła się
między Architekt Miasta Marleną Happach oraz
Stołecznym Konserwatorem Zabytków Michałem
Krasuckim.

Debata „Jaka lista Dóbr Kultury Współczesnej?”
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O założeniach do nowego Studium można było
porozmawiać także w weekend podczas Targu
Śniadaniowego na Żoliborzu. Mieszkańcy mogli
skorzystać z mobilnego punktu informacyjnego i
zapoznać się z m.in. procedurą przygotowania
dokumentu Studium oraz poznać wyniki ostatnich
konsultacji społecznych.
Punktem kulminacyjnym tego wydarzenia było
spotkanie z Architekt Miasta Marleną Happach.
Podczas niego Dyrektor Biura Architektury i
Planowania Przestrzennego odpowiadała na pytania
mieszkańców dotyczące nowego Studium.

Konsultacje nowego Studium na Targu Śniadaniowym

KALENDARIUM TYTUŁ ROZDZIAŁU

KALENDARIUM
 start konsultacji społecznych

// 2 czerwca 2021

 Spotkanie „Jakie założenia dla nowego Studium dla Warszawy // 16 czerwca (środa) godz. 18:00-20:00
 Spotkanie terenowe na Żoliborzu przy okazji Targu Śniadaniowego // 19 czerwca (sobota), godz. 10:00-13:00
 Spotkanie „Jaka lista Dóbr Kultury Współczesnej?” // 23 czerwca (środa), godz. 18:00-20:00
 przesyłanie opinii mailowo

// od 2 czerwca do 31 lipca

 zakończenie konsultacji społecznych

// 31 lipca 2021
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UCZESTNICY
Studium jest dokumentem bardzo ogólnym i swoimi
zapisami obowiązuje na terenie całego miasta.
Konsultacje skierowane były do wszystkich grup
wiekowych. Chcieliśmy zainteresować nimi zarówno
młodzież, czyli głównych odbiorców zmian
wprowadzanych przez nowe Studium, jaki
dzisiejszych 40-latków, którzy efekty wdrożenia
nowego Studium poznają jako seniorzy.
Zainteresowanie konsultacjami wyraziło wiele
lokalnych stowarzyszeń, które przekazały nam swoje
uwagi. Ich podsumowanie prezentujemy na
następnych stronach.
Inauguracja konsultacji – podwójny wernisaż w ZODIAKU
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Jak zwykle w przypadku konsultacji dokumentów planistycznych na
takim poziomie ogólności jak Studium, najczęściej pojawiały się
uwagi dotyczące transportu oraz komunikacji. Poniżej przedstawiamy
zestawienie najpopularniejszych opinii:
 zwrócenie uwagi na wagę wprowadzania rozwiązań
zrównoważonej mobilności w transporcie. Zdaniem mieszkańców
zmiany te zachodzą zbyt wolno. Priorytet powinni mieć piesi i
rowerzyści oraz transport publiczny. Mieszkańcy zwrócili także
uwagę na potrzebę zazieleniania torowisk;
 połączenie ul. Nowaka-Jeziorańskiego z al. Stanów
Zjednoczonych;
 rezygnacja z budowy rozwidlenia POW w kierunku Józefowa;
 rezygnacja z rezerwy dla drogi przyspieszonego ruchu wzdłuż ul.
Wiatracznej;
 zaplanowanie linii tramwajowej wzdłuż ul. Wiatracznej na
Grochowie;
 zaplanowanie połączenia ul. Lubelskiej i Kijowskiej;
 zaplanowanie przejazdów nad lub pod terenami PKP na
Grochowie.

Wystawa zajmowała zarówno parter, jak również poziom -1, na którym
obejrzeć można było proponowaną listę Dóbr Kultury Współczesnej
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Drugim ważnym tematem była zieleń, która stanowi jedno z
głównych zagadnień poruszanych w nowym studium. Mieszkańcy
zwracali uwagę na następujące kwestie:
 opracowanie dla Warszawy wskaźnika dotyczącego zieleni i
gospodarowania wodą
 uwzględnienie planowanego Marymonckiego Zespołu
Przyrodniczo-Krajobrazowego;
 objecie ochroną całego Zakola Wawerskiego;
 uruchomienie terenów inwestycyjnych w Zakolu Wawerskim
– mieszkańcy latami czekają na zgodę zabudowy swojej
własności, nie są jasne zasady udzielania pozwoleń na
budowę w tym rejonie, punktowo pojawia się już tu
zabudowa;
 ustanowienie terenów XIX wiecznej Twierdzy Warszawa jako
zielone pierścienie;
 ustanowienie terenów ROD jako terenów zieleni działkowej;
 dopuszczenie zabudowy przy ul. Natalii na Bemowie;
 zachowanie parku angielskiego na rezerwie Trasy Tysiąclecia.
 wzmocnienie powiązań przyrodniczych na terenie Białołęki.

Wystawa prezentowana w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury
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Ponadto mieszkańcy zwrócili się z postulatami wprowadzenia
zagospodarowania na różnych mniejszych lub większych obszarach
Warszawy, poniżej lista tych miejsc:
 zagospodarowanie mieszkaniowe Targówka – zwiększenie
funkcji mieszkaniowej na terenach przemysłowych Targówka;
 ukształtowanie centrum lokalnego na Bemowie przy ul.
Górczewskiej 212/226,
 wprowadzenie funkcji społecznych i zieleni publicznej na
terenie Starych Świdrów, w tym: zaplanowanie rezerwy pod
usługi sportu poza zespołami boisk wielofunkcyjnych,
umożliwiającej realizację pełnowymiarowych boisk do
baseballu oraz softballu;
 wprowadzenie funkcji mieszkaniowej w okolicy rejonu ul.
Ryżowej w Ursusie;
 teren dawnej szkoły im. Hoffmanowej przy Emilii Plater –
pozostawienie w tym miejscu funkcji kultury i utworzenie
centrum lokalnego o charakterze kulturalno-społecznym;
 przeznaczenie terenów postindustrialnych Polfy na terenie
Tarchomina na cele sportowe;
 wprowadzenie obok funkcji mieszkaniowych na teren Portu
Żerańskiego funkcji społecznych oraz terenów zieleni
publicznej.
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Wśród zgłoszonych uwag znalazły się również opinie problemowe oraz
przekrojowe:
 zwracano uwagę na kwestię suburbanizacji (czyli rozlewania się
zabudowy miejskiej poza granicami miasta) oraz możliwych jej
negatywnych konsekwencji dla Warszawy i realizacji polityki
przestrzennej Studium – przez rozlewanie się miasta, trudniej jest nim
zarządzać, zapewniać niezbędną infrastrukturę, a zagarnianie terenów
zielonych odbija się negatywnie na ekologii;
 uwzględnienie wpływu rozwoju gmin w aglomeracji warszawskiej na
politykę przestrzenną Warszawy;
 uzupełnienie zagadnień związanych z spowolnieniem zmian
klimatycznych;
 potrzebę dogęszczania zabudowy, przekształcania funkcji terenów
przemysłowych w mieszkaniowe, usługowe, edukacyjne lub zielone;
 zwracano uwagę na potrzebę większej konkretyzacji założeń dotyczących
transportu, w tym opracowanie polityki parkingowej dla Warszawy;
 wskazywano również potrzebę, aby pewne regulacje pozostawały na
większym poziomie ogólności – jak choćby kwestie dotyczące
dogęszczania zabudowy;
 zwracano uwagę na konieczność przeanalizowania kwestii wysokości
zabudowy oraz związanej z nią ochrony krajobrazowej;
 wskazywano ponadto potrzebę przeanalizowania konkretnych lokalizacji
pod kątem uczynienia ich centrami lokalnymi.
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Po prawej znajduje się wykres, który zbiorczo przedstawia
ilościowe zestawie uwag zebranych drogą elektroniczną.

Najwięcej głosów zebrał postulat zachowania tzw. "Parku
angielskiego", czyli przestrzeni sąsiedzkiej zrealizowanej w
ramach Budżetu Obywatelskiego. Park znajduje się w
rezerwie terenowej Trasy Tysiąclecia na pograniczu Saskiej
Kępy i Gocławia.
Inną wyróżniającą się inicjatywą było zachowanie
istniejących boisk sportowych na terenie przy ul. Fleminga i
wprowadzenie usług sportu, zespołu szkolno-przedszkolnego
wraz z zapleczem kulturalno-społecznym na terenie
przemysłowym, zajmowanym przez firmę Polfa, na
Tarchominie.
Poza tym w konsultacjach przeważały uwagi natury ogólnej –
związane ze zwiększaniem terenów zielonych, przykładania
większej wagi do zrównoważonego transportu oraz
wprowadzania funkcji mieszkaniowych na terenach miasta.

ZAGADNIENIA

Zachowanie parku angielskiego na rezerwie Trasy Tysiąclecia
Inne tereny zieleni - zagospodarowanie
Zagospodarowanie różnych terenów
Usługi sportu na terenie Polfy Tarchomin
Komunikacja
Opinie ogólne/ przekrojowe
Razem

%
77,4
2,2
4,1
10,0
3,7
2,6
100,0

Liczba
209
6
11
27
10
7
270

Struktura zebranych opinii, wskazująca na zdecydowaną przewagę uwag dotyczących
zachowania tzw. „parku angielskiego” (77%) w stosunku do pozostałych uwag, z których
duża część (10%) dotyczyła usług sportu na terenach Polfy Tarchomin, zaś inne (2 × 4%)
dotyczyły komunikacji oraz zagospodarowania różnych terenów. Pod spodem zaś
znajduje się liczbowe i procentowa legenda zobrazowanych zagadnień.

WNIOSKI Tytuł działu

WNIOSKI
 Konsultacje cieszyły się sporym zainteresowaniem
zarówno mieszkańców, jak też środowisk
branżowych (branży architektonicznej).
 Stosunkowo duża liczba bardzo szczegółowych
uwag dotyczących bardzo konkretnych terenów
wskazuje na fakt, że część uczestników konsultacji
nie była świadoma ogólnego charakteru tego
etapu konsultacji – jednak uwagi nadesłane
zostaną wykorzystane również na dalszych
etapach konsultowania dokumentu.
 Część uwag wskazywała na aprobatę
wprowadzanych zmian, a także chęć zapoznania
się z bardziej szczegółowymi rozwiązaniami
przestrzennymi. Część uwag natomiast
wskazywała zagadnienia wymagające rozwinięcia
już w samym Studium.

Diagram przedstawiający założenia do nowego Studium zobrazowany został na mapie miasta, na
której wyznaczono strefę, w której miasto powinno się rozwijać oraz tereny zieleni wraz ze wszelkimi
powiązaniami infrastruktury błękitno-zielonej, a także proponowane lokalizacje infrastruktury
społecznej, jak centra lokalne oraz dzielnicowe. Ponadto wskazano jakie są kierunki
zagospodarowania przestrzeni: rozwój, przekształcenia, uzupełnienia oraz ochrona.

CO DALEJ? TYTUŁ ROZDZIAŁU

CO DALEJ?
W następnych etapach:
 zakończone zostaną prace nad projektem
nowego Studium;
 opracowana zostanie prognoza oddziaływania
na środowisko dla projektu nowego Studium –
przed końcem roku 2021;
 projekt ten otrzyma wszystkie niezbędne
opiniowania oraz uzgodnienia – w pierwszej
połowie 2022 roku;
 projekt otrzyma opinię Miejskiej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej – w pierwszej
połowie 2022 roku;

 projekt nowego Studium zostanie wyłożony do
publicznego wglądu, kiedy znowu będziemy
zbierać do niego uwagi w ramach konsultacji –
w połowie 2022 roku.

Prace nad nowym Studium przebiegają zgodnie z następującym harmonogramem: w 2018 roku podjęto
uchwałę o przystąpieniu do Studium, w 2019 zebrano wnioski w ramach pierwszych konsultacji i od tego czasu
rozpoczął się czas prac projektowych (uwarunkowania i kierunki). Po tegorocznych konsultacjach odbywają się
dalsze prace nad projektem, a do 2022 roku powstanie prognoza oddziaływania na środowisko. Od 2022 roku
zacznie się formalne opiniowanie i uzgadnianie powstałego projektu, który w połowie 2022 roku zostanie
wyłożony do publicznego wglądu. W 2023 mamy nadzieję na uchwalenie nowego Studium.

AKCJA INFORMACYJNA TYTUŁ ROZDZIAŁU

AKCJA INFORMACYJNA
O konsultacjach informowaliśmy za pomocą:
 komunikatów o konsultacjach społecznych

zamieszczonych na stronach internetowych i innych
elektronicznych nośnikach informacji urzędów
wszystkich dzielnic w Warszawie;
 strony internetowej Biura Architektury i Planowania
Przestrzennego,
 platformy internetowej warszawskich konsultacji
społecznych,
 mediów społecznościowych: Facebooka wybranych
urzędów dzielnic, Facebooka “Konsultacje Społeczne
Warszawa”, a także za pomocą profilu ZODIAK
Warszawski Pawilon Architektury.

Plakat konsultacyjny

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

KONSULTACJE ZREALIZOWALI:
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Urzędu m.st. Warszawy

PUBLIKACJA RAPORTU:
Październik 2021

