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1. Cel raportu
Celem raportu jest podsumowanie i opis najważniejszych ustaleń warsztatu trójstronnego przeprowadzonego
w ramach pilotażowego procesu dialogu Osiedla Warszawy dla terenu Żerania FSO. Warsztat odbył się w dniach
19-21 marca 2018 roku w Warszawie. Jego organizatorem było Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego. Proces dialogu, a tym samym również warsztat trójstronny koordynował zespół beginning | creative collaboration agency.
W procesie dialogu Osiedla Warszawy i w niniejszym raporcie pojawiają się określenia, których zastosowanie
w tym konkretnym procesie warto wyjaśnić.
Warsztatem trójstronnym nazwaliśmy trzydniowe spotkanie zorganizowane w dniach 19-21 marca 2018 roku
z udziałem przedstawicieli jednostek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy oraz Zarządu Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, wybranych przedstawicieli mieszkańców (obecnych i „przyszłych”) i aktywistów miejskich
oraz właścicieli działek na terenie Żerania FSO.
Uczestników warsztatu trójstronnego podzieliliśmy na trzy grupy. I tak, tzw. strona miejska w procesie dialogu
oznacza grupę urzędników miejskich zaangażowanych w proces inwestycyjny, z różnych biur i wydziałów w stołecznym Ratuszu, a także z Zarządu Dzielnicy Praga Północ.
Określenie strona społeczna używane w raporcie oznacza grupę kilkunastu osób, które uczestniczyły w warsztacie reprezentując mieszkańców dzielnicy, jej sąsiedztwa, a także mieszkańców innych dzielnic, którzy potencjalnie mogliby zamieszkać na Żeraniu FSO w przyszłości. Stronę społeczną tworzą ponadto aktywiści, których
działalność pośrednio lub bezpośrednio dotyczy analizowanego obszaru (prowadzą tam organizacje, realizują
działania kulturalne, ekologiczne, sportowe itp.). Grupę obecnych i przyszłych mieszkańców, a także aktywistów,
wyłonił w badaniach ekspert w procesie Osiedla Warszawy - dr Mikołaj Lewicki z zespołem.
Strona inwestorska to właściciele działek na obszarze objętym warsztatami. Dla ułatwienia nazywamy ich czasem również inwestorami.
W procesie dialogu, a więc też w raporcie wyłoniła się też grupa tzw. interesariuszy, którzy nie stanowią żadnej
z powyższych grup, ale działają w otoczeniu obszaru i/lub ich działalność może istotnie wpływać na obszar rozwojowy. Takim interesariuszem są w przypadku Żerania FSO: Polskie Koleje Państwowe i Polskie Linie Kolejowe oraz
inwestor (Global Expo/ Arivella/ Projekt S8) z bezpośredniego sąsiedztwa FSO czyli obszaru Portu Żerańskiego.
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2. Kontekst i cele warsztatu
„Miasto to coś czego nie jesteśmy w stanie stworzyć w pojedynkę” - w duchu tej maksymy postanowiliśmy wspólnie porozmawiać o nowej Warszawie i stworzyć część miasta w dialogu pomiędzy trzema stronami – mieszkańcami, stroną miejską i inwestorami/właścicielami działek.
Założyliśmy, że zrównoważony rozwój warunkują w takim samym stopniu wiedza i miejskie analizy obszarów,
dane i pomiary o charakterze ekonomicznym, ale też doświadczenia i potrzeby mieszkańców/sąsiadów związane
z użytkowanym obszarem oraz plany inwestorów i właścicieli działek. Dzięki warsztatom chcieliśmy stworzyć
bezpieczną przestrzeń, w której zetkniemy te trzy sfery, odwzorowujemy doświadczenie i zsumujemy wiedzę
i plany na makiecie. Wyszliśmy z założenia, że w taki kolaboracyjny, transparentny i demokratyczny sposób można nadać nową jakość rozmowom o przyszłości Warszawy.
Wyznaczając tematy rozmów o mieście stworzyliśmy definicję obszaru rozwojowego, którym nazwaliśmy taki
teren, dla którego konieczne jest uzgodnienie nowego sposobu wielofunkcyjnego zagospodarowania wynikającego z tworzonego nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. W myśleniu
o rozwoju miasta towarzyszyła nam również idea „miasta zwartego” zgodnie z którą powinno się przede wszystkim hamować rozpraszanie zabudowy i wspierać zagospodarowywanie terenów zdegradowanych.
Dla potrzeb realizowanego procesu dialogu warszawskie obszary rozwojowe nazwaliśmy po prostu Osiedlami
Warszawy.
Uznaliśmy, że w pierwszej kolejności obejmiemy pilotażowym warsztatem sąsiadujące ze sobą tereny Portu Żerańskiego i Żerania FSO, które ze względu na swoje sąsiedztwo, zupełnie inny charakter i historię, a także niekwestionowany olbrzymi potencjał mogą stanowić ciekawy przedmiot strategicznego planowania rozwoju przez
kolejne 10-20 lat.
Celem drugiego warsztatu (19-21 marca 2018 roku) było wypracowanie wspólnej wizji rozwoju dla obszaru Żerania FSO w procesie trójstronnego dialogu.
Do celów szczegółowych warsztatu należą:
− umożliwienie osobistego spotkania trzech stron: strony miejskiej, społecznej i inwestorskiej,
− zmobilizowanie każdej ze stron do przygotowania swoich wizji rozwoju obszaru,
− uwspólnianie wiedzy o obszarze rozwojowym (w tym jego uwarunkowaniach, mieszkańcach, sąsiedztwie i właścicielach działek) na poziomie wszystkich uczestników warsztatu,
− przedyskutowanie wizji rozwoju obszaru odrębnie w grupach: miejskiej, społecznej i inwestorskiej,
− określenie zbieżności i rozbieżności w poszczególnych wizjach rozwoju,
− przedstawienie raportu z warsztatu z możliwymi rozwiązaniami na potrzeby konsultacji społecznych i dalszych
prac nad zagospodarowaniem Żerania FSO w ramach działalności Urzędu m.st. Warszawy.
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3. Obszar objęty warsztatem
Warsztatem objęto teren Żerania FSO zaznaczony na poniższym zdjęciu.

Mapa obszaru Żerania FSO objętego warsztatem, źródło: BAiPP

5

Charakterystyczne cechy tego obszaru, które m.in. wpłynęły na wybór miejsca do warsztatów to:
− poprzemysłowy charakter miejsca,
− otwartość do rozmów ze strony inwestorów,
− lokalizacja – bliskość do centrum,
− aktualne wykorzystanie – zaniedbanie obszaru,
− potencjał do rozwoju – wielkość terenu, sieć komunikacyjna, zaangażowane
i zainteresowane rozwojem otoczenie (aktywiści i ich organizacje) itp.

4. Zasady udziału w warsztacie
Przed i podczas warsztatu informowaliśmy o głównych zasadach udziału w procesie dialogu do których należały:
− partnerstwo – każdy z uczestników miał możliwość przedstawienia swoich uwarunkowań oraz zaprezentowania swojej wizji rozwoju obszaru,
− transparentność – przejawiała się w zapewnieniu dostępu do informacji o uczestnikach procesu, dostępu do
dokumentów oraz możliwości udziału w publicznej prezentacji wyników,
− zrównoważony rozwój – rozumiany jako zasada traktowania miasta jako dobra wspólnego,
− dobrowolność – dobrowolny udział w procesie. W procesie można było uczestniczyć na zaproszenie organizatora lub po samodzielnym zgłoszeniu za zgodą organizatora.
Na początku warsztatu przyjęto następujące zasady współpracy (kontrakt):
− pracujemy dla efektu – celem jest wizja przekształceń, konsensus lub jasne określenie, gdzie się nie zgadzamy,
− wszyscy aktywnie pracujemy – nie tylko obserwujemy,
− uczestniczymy w całym procesie – tzn. pracujemy trzy pełne dni,
− szanujemy wzajemne opinie i siebie nawzajem – w tym np. nie przerywamy sobie,
− szanujemy siebie – jasno mówimy o swoich potrzebach,
− nie krytykujemy dla samej krytyki – dyskutujemy i proponujemy alternatywne rozwiązania,
− szanujemy interes wspólny – myślimy nie tylko o naszych indywidualnych potrzebach, ale też o innych mieszkańcach, użytkownikach z całej Warszawy.

5. Uczestnicy warsztatu
W warsztacie udział wzięło łącznie 80 osób:
− 29 przedstawicieli strony miejskiej z następujących biur: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego,
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, Biuro Kultury, Biuro Rozwoju Gospodarczego, Biuro Polityki Mobilności i Transportu, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej oraz Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy (w tym Burmistrz Dzielnicy, Zastępca Burmistrza Dzielnicy).
− 20 przedstawicieli strony społecznej ze strony mieszkańców (głównie osoby użytkujące obszar, sąsiadujący
z terenem oraz potencjalni przyszli mieszkańcy z innych dzielnic) oraz ze strony organizacji działających na tym
terenie (zwani aktywistami)
− 17 przedstawicieli strony inwestorskiej i innych interesariuszy: FSO, Instytut Transportu Samochodowego, Lux-med., Golub Gethouse, Jagiellońska Centrum Logistyczne, Locum i Jazon, Develey Immobilien, Mostostal S.A.,
− 4 przedstawicieli innych interesariuszy jako istotnych sąsiadów obszaru: PKP i PLK, oraz Global Expo/ Arivella/ Projekt S8,
− 10 ekspertów zewnętrznych - prowadzących warsztat, prowadzących dyskusje w grupach warsztatowych,
wspierających organizację warsztatu i reprezentujących koordynatora procesu.
Powyższa liczba to łączna liczba osób, które wzięły udział przynajmniej w jednym dniu warsztatów. W każdym
momencie warsztatów na sali wspólnie przebywało nie mniej niż 50 osób.
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6. Przygotowanie do warsztatu trójstronnego
Przygotowania do warsztatów objęły stronę miejską, społeczną i inwestorską, w ramach indywidualnych i grupowych spotkań oraz wywiadów.
W przypadku strony miejskiej, warsztat poprzedziły dwa warsztaty przygotowawcze (9 i 16 lutego 2018 roku),
w którym udział wzięli zaproszeni pracownicy Urzędu m.st Warszawy. Warsztat przygotowawczy miał za zadanie
zebrać wiedzę o obszarze, która do tej pory miała rozproszony charakter. Co więcej, zmobilizowaliśmy uczestników do szerszego myślenia o obszarze i jego roli w rozwoju całej Warszawy. W tym celu opracowaliśmy szereg
pytań pomocniczych, dotyczących m.in. środowiska i infrastruktury, gospodarki, inwestycji i przedsiębiorczości,
edukacji, kultury i sportu, które zostały przekazane jednostkom miejskim. Obok wiedzy od innych biur korzystaliśmy z szeregu dokumentów, które stanowiły informacje urbanistyczne, podkłady, informacje techniczne,
a w szczególności:
− informacje w zakresie własności, użytkowania gruntów, sytuacji planistycznej od Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
− informacje dotyczące planów rozwoju transportu zbiorowego od Biura Polityki Mobilności i Transportu oraz
Zarządu Transportu Miejskiego
− plany odnośnie przekształceń terenów zielonych od Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
Bazę wiedzy na potrzeby warsztatów stanowiły ponadto wytyczne określone w istniejących dokumentach studialnych i planistycznych, m.in.: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st.
Warszawy, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, wynikach Warszawskiego Badania Ruchu,
planach inwestycyjnych miasta, w szczególności dotyczących urządzenia terenów nadwiślańskich, sąsiadujących z terenami należącymi do firmy Mennica.
W ramach swoich przygotowań strona społeczna spotkała się z dr Mikołajem Lewickim oraz jego Zespołem
podczas wywiadów indywidualnych i/lub wywiadu grupowego. Podczas wywiadów zmapowano oczekiwania
i doświadczenia mieszkańców i aktywistów względem obszaru, co zostało opisane w odrębnym raporcie. Dzięki
wynikom tych wywiadów otrzymaliśmy ciekawe wnioski, które pozwoliły przygotować się do warsztatu. Zidentyfikowaliśmy najważniejsze grupy interesariuszy, oraz kwestie sporne, które dotyczą obszaru (budowa Mostu
Krasińskiego, charakter osiedla powstającego przy ulicy Jagiellońskiej). Sięgnęliśmy do doświadczeń mieszkańców związanych z innymi procesami konsultacyjnymi w mieście. Okazało się, że nie pozostają one bez wpływu na
stosunek do warsztatów i emocje im towarzyszące.
Przygotowania do warsztatu objęły też stronę inwestorską. Każdy z inwestorów został zaproszony na spotkanie
w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego oraz na spotkanie typu kick-off 12 lutego br. Dodatkowo przeprowadziliśmy rozmowy z FSO jako największym inwestorem by mieć pewność, że plany inwestycyjne zostaną zaprezentowane w taki sposób by zrozumiała je szersza publiczność oraz by dokładniej wyjaśnić czym mogą zakończyć
się warsztaty. Znajomość wstępnych planów inwestorów przed warsztatami pozwoliła nam zestawić miejskie wizje
z oczekiwaniami mieszkańców i realizować warsztat w ten sposób by prowadzić strony do względnego konsensusu.

7. Prowadzenie warsztatu i miejsce organizacji
Warsztat trójstronny przeprowadzili urbaniści: dr Łukasz Pancewicz oraz dr Monika Arczyńska jako koordynatorzy
merytoryczni. Prowadzenie prac poszczególnych grup wspierali socjolog dr Mikołaj Lewicki (strona społeczna),
specjalista ds. rynku nieruchomości dr Maximilian Mendel (strona inwestorska) oraz Justyna Biernacka – ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju (strona miejska).
Organizację warsztatu wspierali jako koordynatorzy procesu dialogu Tomasz Szymański i Klaudia Wojciechowska
z beginning | creative collaboration agency..
Warsztat odbył się w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m. st. Warszawy.
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8. Stan istniejący i uwarunkowania
Obszar warsztatów położony jest w dzielnicy Praga Północ, na prawym brzegu Wisły. Jego powierzchnia wynosi
ok. 100 ha, a sam obszar jest ograniczony od północy ul. Toruńską, od zachodu ul. Jagiellońską, od południa
terenami zabudowy i ul. Golędzinowską, a od wschodu – torami kolejowymi. Jest to teren dawnej fabryki samochodów osobowych. Teren ten był sukcesywnie rozbudowany od lat 50-tych. Zakład utrzymywał produkcję od
otwarcia 6 listopada 1951 roku do czasów zakończenia montażu samochodów w 2011 roku.
Zagospodarowanie produkcyjne związane z fabryką FSO wpływa na obecny charakter przestrzeni. Większość
terenu fabryki pokrywają hale związane z produkcją samochodów – tłocznia, lakiernia, montownie, magazyny
składowania części i bocznice kolejowe. Część z obiektów w sąsiedztwie ulicy Toruńskiej została już wyburzona.
Elementem zagospodarowania są relikty dawnego zakładu – bramy fabryczne, szyld z datą „6.XI.1959”. Północną
część zakładu zajmuje także działający kontenerowy port intermodalny, wykorzystujący dostęp do węzła kolejowego.
Elementy dawnej infrastruktury społecznej i zaplecza fabryki są wykorzystywane przez podmioty prywatne jak
np. Lux-Med zajmujący teren dawnej przychodni i przedszkola oraz fundacja P1 wykorzystująca budynek i otoczenie dawnej remizy.
Ważnym elementem dzielnicy jest kolonia Śliwice, jest to zespół zabudowy jednorodzinnej, zbudowanej przed
wojną, w latach 1937-1939, zlokalizowanej w rejonie ulic Gersona, Szernera, Witkiewicza i Kotsisa.
Południowa cześć obszaru, zlokalizowana w rejonie ul. Batalionu Platerówek, została przekształcona i mieszczą
się tam budynki fabryki spożywczej Develey oraz zabudowa handlowo-usługowa, związana z Centrum Logistycznym Jagiellońska, a także salony samochodowe. W południowej części terenu zlokalizowane są siedziby takich
instytucji jak ITS (Instytut Transportu Samochodowego) czy siedziby szkół prywatnych, m.in. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej czy położony po drugiej stronie ul. Jagiellońskiej zespół zabudowy Akademii Leona Koźmińskiego.
Ważnym uwarunkowaniem jest zagospodarowanie sąsiadujących terenów, zlokalizowanych na terenie na zachód od ul. Jagiellońskiej. Teren ten jest zagospodarowywany przez firmę Mennica. Oddziela on obszar realizacji
warsztatów od terenów nadwiślańskich.
8.1 Sytuacja własnościowa
Nieruchomości położone na obszarze objętym warsztatem należą do różnych właścicieli prywatnych. Znacząca cześć terenu znajduje się w użytkowaniu wieczystym spółki FSO, dysponującej ponad 68 ha terenów. Drugim z największych właścicieli jest Jagiellońska Centrum Logistyczne o powierzchni ponad 14 ha, a pozostałe
podmioty komercyjne posiadają mniejsze, choć znaczące nieruchomości o powierzchni ok 1,5-2 ha. Najbardziej
rozdrobniona struktura własności występuje w rejonie kolonii Śliwice, gdzie budynki na działkach prywatnych
mieszają się z miejskimi.
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Mapa ze strukturą własnościową na obszarze objętym warsztatem Osiedla Warszawy
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8.2 Uwarunkowania planistyczne
8.2.1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
m. st. Warszawy
W obowiązującym Studium (uchwalonym Uchwałą nr LXXXII/2746/2-006 z dnia 10 października 2006 r. ze zmianami.), tereny Żerań FSO są wskazane jako obszary przemysłowo-usługowe (PU).20 i mieszkaniowe – w przypadku
kolonii Śliwice (M2).12. Tereny FSO są rozdzielone planowaną trasą estakady prowadzącej do mostu Krasińskiego. Obszary na południe od trasy są wskazane jako obszar o charakterze usługowym (U).20.
Sąsiadujące od zachodu tereny dawnego toru testowego i fragmentów fabryki, obecnie teren Mennicy, został
przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową (M1).20 i usługowo-handlową (C/UH).20, (UH).20. Oznacza to jego
dalszą urbanizację.
W obowiązującym studium, trasy komunikacyjne ul. Jagiellońskiej oraz planowanej trasy mostu Krasińskiego są
wskazywane odpowiednio jako trasy GP i G (ruchu przyśpieszonego i główne).

Fragment rysunku struktury funkcjonalno-przestrzennej w kierunkach zagospodarowania przestrzennego wynikającej z obowiązującego Studium

8.2.2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Żerań FSO jest objęty przystąpieniami do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. mpzp) rejonu Pelcowizny i Śliwic (na podstawie uchwały Rady m.st. Warszawy nr XXVI/657/2015 z dnia
21.04.2016) oraz mpzp rejonu Golędzinowa (na podstawie uchwały Rady m.st. Warszawy nr LXXX/2048/2014
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z dnia 3.04.2014). Dla terenu nie zostały jednak jeszcze wykonane żadne prace planistyczne. Przystąpienie do
planu pozwala na wstrzymanie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na okres
do dziewięciu miesięcy. Ustalenia planów muszą być zgodne z obowiązującymi zapisami Studium.
8.3 Uwarunkowania w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej
Poniżej określono główne uwarunkowania związane z kształtowaniem zabudowy i zagospodarowania terenów
Żerań FSO, w tym możliwości obsługi komunikacyjnej, zapewnienia infrastruktury technicznej, obecny stan zaopatrzenia w infrastrukturę społeczną (przedszkola, szkoły, usługi) i inne uwarunkowania.
8.3.1 Transport kołowy
Zewnętrzny układ obsługi terenów Żerań FSO zapewnia przede wszystkim ulica Jagiellońska. Wewnętrzna obsługa jest oparta o ulice prowadzące do niej m.in. ulicami Kotsisa i Platerówek. Obecnie tereny FSO są oddzielone
bramami i na terenie zakładu przemieszczanie umożliwiają drogi zakładowe.
Ulica Jagiellońska pełni rolę drogi prowadzącej ruch z północnych dzielnic Warszawy i jej przedmieść do centrum. W dokumentach strategicznych (Studium) ulica Jagiellońska jest wskazywana jako ulica główna.
Planowane inwestycje drogowe w rejonie Żerań FSO obejmują budowę trasy Mostu Krasińskiego jako nowej przeprawy przez Wisłę. W pierwotnych planach droga ta była projektowana jako trasa szybkiego ruchu z tramwajem.
Ze względu na szereg czynników (finansowych, administracyjnych) realizację mostu przesunięto w czasie.
8.3.2 Transport publiczny
Teren Żerań FSO jest skomunikowany linią tramwajową wzdłuż ulicy Jagiellońskiej. Wzdłuż niej kursuje autobus
łączący północną dzielnicę (Tarchomin) z Pragą. Obsługę terenu można uznać jako dobrą, choć lokalizacja przystanków oraz częstotliwość kursowania tramwajów powinna zostać dostosowana do zmieniającego się charakteru dzielnicy – z przemysłowej na mieszkaniowo-usługową.
Z punktu widzenia transportu zbiorowego kluczową inwestycją może być realizacja przeprawy przez Wisłę. Most
Krasińskiego pozwoliłby na powiązanie zespołów przystanków PKP Warszawa Praga 02 z nową dzielnicą oraz na
przeprowadzenie powiązań tramwajowych do Żoliborza. Charakter mostu wymaga dalszych konsultacji i uzgodnień.
8.3.3 Komunikacja piesza
Obecnie możliwość poruszania się po obszarze należącym do FSO jest ograniczona, a wstęp na teren jest kontrolowany. Jest on także mocno odcięty od sąsiednich działek. Przez tory kolejowe nie ma obecnie żadnej możliwości dostania się na drugą stronę (istniejąca kładka biegnąca ponad torami jest zamknięta z uwagi na zły stan
techniczny). Ulicę Jagiellońską przecina niewiele przejść dla pieszych (choć sytuacja ta uległaby zmianie, jeśli
klasa drogi zmieni się z głównej na zbiorczą). W kierunku północnym nie ma obecnie połączenia pod ulicą Toruńską. Dla planowanej estakady Mostu Krasińskiego istotne będzie zaplanowanie odpowiedniej liczby bezpiecznych przejść pieszych.
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Rys. 4 Struktura komunikacji i dostęp do infrastruktury technicznej, źródło: BAiPP
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8.4 Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej
Teren ma dostęp do sieci miejskich – wody, kanalizacji, sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych, które są zlokalizowane wzdłuż ciągów publicznych oraz na terenie byłego zakładu FSO. Realizacja nowej zabudowy będzie
wymagała modernizacji dotychczasowego uzbrojenia.
8.5 Uwarunkowania w zakresie infrastruktury społecznej
Żerań FSO ma ograniczony dostęp do infrastruktury społecznej. Konieczne będzie wyposażenie obszaru w szkołę,
przedszkole oraz żłobek.
Na terenie znajduje się prywatna przychodnia prowadzona przez firmę Lux-med, która planuje adaptację i ewentualną rozbudowę budynku dawnego przedszkola.
Do ciekawych organizacji działających na obszarze dawnej fabryki należy Fundacja P1, której siedziba znajduje
się w budynku dawnej zakładowej remizy, przekazanej w użytkowanie przez FSO. Fundacja zajmuje się działaniami artystycznymi. W budynku pracują artyści, animatorzy kultury, a w zlokalizowanym w obiekcie schronie
zorganizowano Muzeum Obrony Cywilnej. Fundacja planuje rozwój swojej działalności i pozyskała środki finansowe na termomodernizację obiektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014-2020.
Dla obecnych mieszkańców ważną potrzebą jest zapewnienie połączenia do Domu Kultury Świt, zlokalizowanego na Targówku (kładką nad torami kolejowymi).
Po drugiej stronie ulicy Jagiellońskiej, w południowej części, usytuowany jest kampus Akademii Leona Koźmińskiego. W związku z lokalizacją uczelni na obszarze warsztatów planowana jest realizacja prywatnego akademika
z dodatkowymi usługami skierowanymi do studentów.
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Struktura użytkowania i dostęp do infrastruktury społecznej, źródło: BAiPP
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8.6 Uwarunkowania akustyczne
Na obszarze FSO Żerań hałas generowany jest głównie przez ulicę Jagiellońską. Uciążliwość ta może ulec zmniejszeniu przy zmianie klasy drogi z głównej na zbiorczą, estakadę ulicy Toruńskiej oraz tory kolejowe. Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być zlokalizowanie w tym rejonie wysokiej zabudowy biurowej, która stanowiłaby
barierę akustyczną i chroniłaby obszary mieszkaniowe. Nowym źródłem uciążliwości akustycznej może stać się
ewentualna estakada Mostu Krasińskiego. Zależy to m.in. od wprowadzenia odpowiedniego ekranowania. Obecny na terenie przemysł (fabryka Develey) nie generuje hałasu ani żadnych innych uciążliwości.

Rys. 6 Poziom hałasu komunikacyjnego, źródło: BAiPP

8.7 Uwarunkowania przyrodnicze
Obszar dawnej fabryki FSO jest prawie całkowicie pozbawiony zieleni, a duża część niezabudowanego obecnie
terenu, w miejscu dawnych hal fabrycznych, jest utwardzona. Wyjątkiem są szpalery drzew zlokalizowane przy
dawnych ulicach zakładowych. Pojedyncze skupiska drzew znajdują się także w sąsiedztwie remizy – siedziby
Fundacji P1, podobnie jak na obszarze kolonii Śliwice, gdzie rosną topole. Niedaleko, za ulicą Jagiellońską oraz
pasem terenu należącego do firmy Mennica, gdzie planowana jest inwestycja mieszkaniowa, znajduje się nadwiślański pas zieleni. Planowane jest jego zagospodarowanie jako zielonego obszaru rekreacyjnego. Kluczowe jest
zapewnienie pieszych i rowerowych połączeń w jego kierunku.
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Rys. 7 Uwarunkowania przyrodnicze, źródło BAiPP
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8.8 Dziedzictwo historyczne
Kolonia Śliwice została zbudowana w latach 30-tych jako kontynuacja modernistycznej zabudowy mieszkaniowej Żoliborza po drugiej stronie Wisły. W latach 50-tych Osiedle zostało obudowane zakładem FSO. Pomimo
mieszkania na „wyspie”, wśród uciążliwego przemysłu, mieszkańcy żyli w symbiozie z fabryką, korzystając z usług
społecznych oferowanych jej pracownikom (np. z przychodni).
8.9 Elementy dziedzictwa poprzemysłowego
Teren dawnej fabryki ma szczególne znaczenie dla mieszkańców Warszawy. Do najbardziej charakterystycznych
jej elementów należą ogromne hale fabryczne, w tym obiekty z charakterystycznym, kolebkowym dachem oraz
dachami szedowymi. Część hal, m.in. dawna tłocznia, nie nadaje się do adaptacji na inne cele z uwagi na stan
techniczny oraz specyficzny sposób organizacji budynku, stanowiący rodzaj „opakowania” dla mieszczącego się
w nim pasa technologicznego. Wskazane jest zachowanie hali z kolebkowym dachem (np. stworzenie tam muzeum motoryzacji oraz wprowadzenie funkcji kulturalno-rekreacyjnych), a także ich fragmentów, których przęsła
konstrukcyjne mogłyby zostać obsadzone zielenią lub pozostawione jako zadaszenie dla działań sportowych czy
rekreacyjnych.
Do istotnych elementów dziedzictwa poprzemysłowego na obszarze należą także elementy jej układu urbanistycznego, zwłaszcza biegnąca w osi północ-południe oś komunikacyjna oraz bramy wjazdowe, których pozostawienie mogłoby zostać uwzględnione w projekcie przekształceń terenu. Możliwe byłoby także takie kształtowanie kwartałów zabudowy, aby powtarzały obrysy hal fabrycznych.
8.10 Miejsca pracy
Na obszarze znajduje się nadal wiele miejsc pracy, głównie w produkcji oraz usługach. Fabryka Develey zatrudnia
obecnie ok. 500 osób i wskazuje, że gdyby nie łatwo dostępna transportem publicznym lokalizacja, miałaby problemy ze znalezieniem pracowników. Fabryka kupiła od FSO pas terenu w celu rozbudowy, jednak duży magazyn
gotowych produktów zrealizowała już w innej, tańszej lokalizacji.
Miejsca pracy znajdują się także w obiektach usługowo-handlowych w południowej części działki oraz takich placówkach i instytucjach jak Lux-Med czy Instytut Transportu Samochodowego. Postulowane jest pozostawienie istniejących oraz wprowadzenie nowych miejsc pracy w celu uzyskania zrównoważonych proporcji z funkcją mieszkaniową.

9. Metodologia pracy warsztatowej
9.1 Harmonogram warsztatu
Warsztat był prowadzony w formule trzydniowej. Harmonogram przewidywał następujące działania:
1. Uwspólnianie wiedzy ogólnej o obszarze (1.dzień) poprzez:
− wspólny spacer diagnostyczny po FSO Żerań
− prezentację wizji uwarunkowań rozwoju ze strony miasta
− prezentację wyników badań strony społecznej – analiza interesariuszy i ich doświadczeń związanych z terenem
− prezentację kontekstu rynkowego, czyli struktury rynku nieruchomości
− prezentacje stanowisk – wizji i pomysłów stron społecznej i inwestorskiej
− identyfikację wstępnych opinii na temat prezentowanych wizji
− nawiązanie relacji i networking
2. Konfrontacje wizji rozwoju obszaru i możliwości przekształceń (2. dzień) poprzez:
− określenie potrzeb i wizji dla całości terenu w mieszanych grupach (zrezygnowano z podziału na grupy na miejską, społeczną i inwestorską, by od początku zbliżać stanowiska poszczególnych stron)
− dyskusje na temat ogólnych kierunków zagospodarowania terenu
− pracę w mieszanych grupach warsztatowych
− networking i budowanie koalicji wokół własnych pomysłów
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3. Przybliżanie stanowisk i identyfikacja zbieżności i rozbieżności (3. dzień) poprzez:
− pracę w mieszanych grupach warsztatowych
− uszczegóławianie kierunków rozwoju
− opracowanie wariantów wizji obszaru ma makiecie poprzez wskazanie zbieżności i rozbieżności
− networking i budowanie koalicji wokół własnych pomysłów
9.2 Charakterystyka prowadzonych głównych działań warsztatowych
9.2.1 Spacer inwentaryzacyjny
Spacer diagnostyczny miał na celu zapoznanie uczestników warsztatów z projektowanym terenem i jego charakterystyką.
W spacerze wzięło udział około 50 osób.

Spacer inwentaryzacyjny po Żeraniu FSO

Spacer inwentaryzacyjny po Żeraniu FSO – kontenerowy port przeładunkowy
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9.2.2 Prezentacje stanowisk
Jednym z otwierających elementów warsztatu byłą prezentacja głównych kierunków polityki miejskiej. Była ona
poprzedzona prezentacją wszystkich uczestników, ekspertów, idei i kontekstu realizacji procesu oraz jego zasad.
Prezentacja strony miejskiej obejmowała kluczowe informacje o obszarze i właścicielach, historii, uwarunkowaniach transportowych, środowiskowych itp. oraz potencjalnych możliwościach przekształceń. Tło prezentowanych treści stanowiła idea miasta zwartego oraz koncepcja obszaru rozwojowego. Wizja miasta została zarysowana na tyle ogólnie by otworzyć dyskusję na inne pomysły.
Po prezentacji strony miejskiej dr Mikołaj Lewicki przedstawił wyniki analizy strony społecznej pod kątem oczekiwań i doświadczeń mieszkańców i aktywistów sąsiedztwa oraz potencjalnych przyszłych użytkowników i mieszkańców tego obszaru. Wyniki tej analizy stanowią odrębny raport.
Krótką prezentację o rynku nieruchomości w Warszawie przedstawił również dr Maximilian Mendel. Prezentacja
miała stanowić kontekst do rozmowy o mieszkalnictwie na terenie FSO poprzez zapoznanie uczestników z aktualną podażą i popytem na mieszkania w stolicy.
Dr Monika Arczyńska przedstawiła przykłady realizacji dużych osiedli mieszkaniowych: Hammarby Sjostadt
w Sztokholmie oraz Nordhavn w Kopenhadze.
Plany i wizje dotyczące zagospodarowania obszaru przedstawili również mieszkańcy i aktywiści oraz inwestorzy.
Wśród osób, które zdecydowały się na prezentację swojej wizji stanowiska byli m.in.:
-p
 rzedstawiciele FSO, którzy przedstawili historię zakładu oraz koncepcje zagospodarowania terenu jako
osiedla mieszkaniowego z wielością funkcji
-p
 rzedstawiciele byłych pracowników zakładu FSO – wnioskujący o zachowanie reliktów produkcyjnej
przeszłości zakładu oraz uhonorowanie jego historii w nowym zagospodarowaniu
-p
 rzedstawiciele mieszkańców osiedla Śliwice, którzy zaprezentowali m.in. koncepcje zagospodarowania terenów FSO, w formie zabudowy o wysokim udziale zieleni, wykorzystującej elementy poprzemysłowej historii miejsca, zintegrowanej z otoczeniem
-p
 rzedstawiciele Fundacji P1, prezentując swoją działalność i plany, m.in. pracownie artystyczne, Muzeum Obrony Cywilnej itp.
-p
 rzedstawiciele stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, z koncepcją organizacji na terenie byłej fabryki centrum kongresowo-wystawienniczego.

Pomysły na przestrzeń
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Przedstawione pomysły oznaczały, że główne wizje koncentrowały się początkowo wokół trzech dominujących
czyli:
− stworzenia na terenie FSO nowego osiedla z wielością funkcji mieszkaniowych usługowych, edukacyjnych, kulturalnych, z zielenią, dostępnych również dla obecnych mieszkańców Śliwic
− zachowania elementów dawnej Fabryki FSO na rzecz upamiętnienia jej świetności i pracowników
− stworzenia na terenie FSO centrum wystawienniczo-kongresowego
Uczestnicy mogli zadać pytania do zaprezentowanych stanowisk/wizji w formie tzw. „zawieszonych pytań” na kolorowych, samoprzylepnych kartkach. Uniemożliwienie bezpośredniej interakcji między osobami prezentującymi, podczas pierwszego dnia warsztatów, miało za zadanie doprowadzić do swobodnej wypowiedzi uczestników
bez ryzyka bycia zaatakowanym. Ocena wizji, pomysłu, stanowiska była możliwa poprzez zawieszanie swoich
pytań na tablicach w sali. Uczestnicy otrzymali odpowiedzi kolejnego dnia warsztatów. Dzięki temu strony miały
szanse na przygotowanie właściwych dokumentów i zebranie wiedzy.

Analiza możliwości przekształceń przedstawiona przez stronę miejską podczas warsztatu
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9.2.3 Praca na makiecie
Do prac diagnostycznych i projektowych wykorzystano makietę terenu w skali 1:1000. Jej dokładność pozwoliła
na przedstawienie elementów topografii, zabudowy oraz infrastruktury na terenie Żerania FSO, jednak bez zbędnych szczegółów, bez znaczenia dla koncepcji urbanistycznej.
Do przedstawiania na makiecie proponowanych elementów wykorzystano materiały symbolizujące:
− zieleń: filc w odcieniach zieleni i zielone karteczki
− zabudowę: typowe miejskie kwartały kilkukondygnacyjnej zabudowy mieszkaniowej w skali 1:1000, wycięte
z pianki oraz klocki w różnych wielkościach i kolorach, symbolizujące (bez konkretnej skali) zabudowę
− drogi: pasy szarej tektury i papieru
− przystanki tramwajowe – kolorowe karteczki post-it
− mosty: klocki symbolizujące mosty
Ustawienia elementów na makiecie stanowiły zapis wspólnych ustaleń uzgodnionych przez wszystkich uczestników warsztatów.

Praca warsztatowa
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10. Wnioski z warsztatów
W trakcie warsztatu udało się wypracować wizję przekształcenia obszaru w wielofunkcyjny teren, łączący miejsca
zamieszkania i pracy, z własną strukturą przestrzeni publicznych, w tym głównym ciągiem pieszym i usługowym,
oraz siecią dróg. Co ważniejsze, musi być ona planowana jako kompletny fragment miasta – z zespołami zabudowy jak i obsługujących ich usług – w tym szkołami i przedszkolami oraz zielenią. Ważnym warunkiem rozwoju
Żerania FSO będzie „zszycie” tego miejsca z miastem, m.in. poprzez zmianę charakteru ulicy Jagiellońskiej na
miejską, jak i powiązanie z terenami Mennicy i brzegiem Wisły.
Nowe osiedle musi zapewnić tzw. „miks funkcjonalny”. Przedmiotem dyskusji podczas warsztatów był charakter
osiedla. Główny inwestor terenu czyli FSO prezentował możliwości zabudowy mieszkaniowej z towarzyszącymi
usługami. Strona miejska wskazywała, że prawobrzeżna Warszawa traci miejsca produkcyjne i planując tak dużą
przestrzeń należałoby zastanowić się także nad zapewnieniem miejsc pracy – zarówno poprzez nowe formy produkcji jak i usługi biurowe. Ostatecznie zgodzono się, że tereny FSO powinny być kształtowane jako dzielnica
pozwalająca na realizację obydwu form użytkowania, w tym nieuciążliwej produkcji.
Południowa część terenu (obszary Centrum Logistycznego Jagiellońska, firm Locum i Jazon) została poddana
dyskusji, ale ich właściciele nie wyrażali na tym etapie jednoznacznej chęci realizacji zabudowy mieszkaniowej.
Zostali oni jednak poinformowani o możliwości dalszych przekształceń oraz możliwości dalszego powiązania ich
terenów z nowopowstającym osiedlem w sposób skoordynowany.
10.1 Elementy zgodności
Uczestnicy warsztatów zgodzili się co do następujących kwestii pogrupowanych w główne kategorie.
10.1.1 Kontekst urbanistyczny - układ transportowy i otoczenie terenu
− z miana klasy technicznej ulicy Jagiellońskiej z drogi głównej na zbiorczą, skomunikowanie terenów
FSO i Mennicy pełnymi skrzyżowaniami oraz nadanie jej miejskiego charakteru – jest to główna droga
obsługująca tereny FSO;
− z apewnienie odpowiedniej liczby przystanków tramwajowych w lokalizacjach, do których jest łatwy
dostęp pieszy, powiązanie przystanków ze skrzyżowaniami z ulicami dojazdowymi a ul. Jagiellońską;
− z apewnienie połączeń pieszo-rowerowych z nadwiślańskimi terenami zielonymi – konieczne jest uzgodnienie ich lokalizacji oraz zachowanie ich otwartego charakteru z firmą Mennica planującą zabudowę
mieszkaniową pomiędzy parkiem wzdłuż Wisły a ulicą Jagiellońską;
−m
 odernizacja istniejącej kładki nad torami oraz rozpatrzenie możliwości przejścia na wysokości Domu
Kultury Świt;
− z achowanie kameralnego charakteru kolonii Śliwice i nieprowadzenie głównych dróg obsługujących
obszar (np. zjazdów na Jagiellońską) przez jej teren; dostosowanie otaczającej zabudowy (poprzez wysokość i skalę) do charakteru kolonii Śliwice, realizacja zieleńca / placu zabaw dostępnego dla mieszkańców kolonii.
− obsługa terenu nową drogą biegnącą wzdłuż torów kolejowych (przedłużenie ulicy Golędzinowskiej)
wraz z powiązaniami z ulicą Jagiellońską lub serią pętli drogowych wychodzących od ul. Jagiellońskiej;
ustalenie szczegółowego powiązania powinno nastąpić na etapie przygotowania koncepcji programowo-przestrzennej (masterplanu)
− rozwiązanie konstrukcyjne Mostu Krasińskiego na estakadzie a nie nasypie w celu umożliwienia jak
najlepszego powiązania północnej i południowej części terenu warsztatowego
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10.1.2 Wytyczne dotyczące zabudowy dla zakładu FSO
− zabudowa terenów fabryki FSO poprzez realizację tzw. miksu funkcjonalnego, łączącego miejsca zamieszkania i miejsca pracy;
− zarezerwowanie miejsca dla usług edukacji – szkół i przedszkoli w ramach planowanego osiedla;
− zapewnienie terenów zielonych przynajmniej na poziomie 25% powierzchni byłego zakładu, również
jako zieleni ogólnodostępnej (w różnej formie – zieleni przyulicznej, szpalerów drzew, skwerów itp.);
istotne jest także kształtowanie zieleni wewnątrzkwartałowej;
− lokalizacja wyższej zabudowy w rejonie ulicy Toruńskiej i Jagiellońskiej;
− zachowanie hali dawnej montowni z elementami konstrukcji dachu kolebkowego oraz dachami szedowymi; stworzenie w jej obrębie zielonego miejsca rekreacji, kultury i sportu; analiza możliwości realizacji Muzeum Motoryzacji oraz dzielnicowego centrum kultury;

Hale z dachami kolebkowym i szedowym

− zachowanie siedziby fundacji P1 oraz wspieranie jej działań i rozwoju;
− zachowanie śladów FSO, m.in. bramy wjazdowej, napisu „6.XI.1951” lub jego rekompozycja; zachowanie najbardziej wartościowych architektonicznie hal produkcyjnych oraz/lub ich elementów; nadanie
głównej osi nazwy „Aleja FSO”, wprowadzenie kwartałów zabudowy w obrysie hal;
− stworzenie głównej osi osiedla jako przestrzeni publicznej z usługami; zachowanie jej charakteru jako
ciągu pieszego i rowerowego; lokalizacja usług zabudowy w pierzejach tego ciągu.

siedziba Fundacji P1
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10.1.3 Wytyczne dotyczące zabudowy dla pozostałych terenów
- r ealizacja zespołu zabudowy mieszkaniowo-usługowej w rejonie dawnego magazynu wysokiego składowania, możliwość realizacji wyższej zabudowy (dominanty) od strony estakady mostu Krasińskiego;
-u
 trzymanie na obszarze fabryki Develey jako miejsca pracy;
-w
 prowadzenie zieleni – szpalerów drzew oraz niewielkich parków, zapewnienie zieleni w kwartałach
zabudowy;
-b
 udowa akademika z dodatkowymi usługami w południowej części obszaru;
- z apewnienie połączenia pod estakadą mostu Krasińskiego – drogowego od strony torów kolejowych
oraz pieszo-rowerowego wzdłuż głównej osi założenia;
- r ealizacja węzła przesiadkowego przy przystanku tramwajowym na obszarze opracowania, przy moście
Krasińskiego (dobre połączenie pieszo-rowerowe, stacja roweru miejskiego).
10.2 Elementy rozbieżności
- c harakter Mostu Krasińskiego jako istotnego powiązania transportem zbiorowym między Bródnem
a Żoliborzem; do rozpatrzenia wariant realizacji mostu jako połączenia wyłącznie transportem zbiorowym i pieszym;
- r ozbudowa kompleksu Lux-Med o szpital, w tym planowana nadbudowa budynku dawnego przedszkola; ograniczenie stanowi ochrona budynku dawnego przedszkola przez wpis do Gminnej Ewidencji Zabytków i ograniczenia techniczne budynku;
-w
 prowadzenie innej zabudowy na obszarze obecnie zajmowanym przez handel i usługi w południowej
części terenu (m.in. Hulakula i sklepy meblowe) oraz ewentualne poprowadzenie przez ten teren nowych ulic obsługujących mieszkańców – obecnie nie ma na to zgody właścicieli;
-w
 prowadzenie zabudowy mieszkaniowej kosztem miejsc pracy wzdłuż ulicy Toruńskiej oraz Jagiellońskiej – dominacja funkcji mieszkaniowej może wynikać z koniunktury na rynku nieruchomości, ale do
rozpatrzenia jest wprowadzenie wzdłuż tych ulic biur z miejscami pracy;
- c harakter połączenia komunikacyjnego z terenami Portu Żerańskiego w kierunku północnym pod estakadą ulicy Toruńskiej – obecnie jest to droga wewnętrzna, wykorzystywana do obsługi centrum hotelowo-wystawienniczego, zmiana jej charakteru wymaga uzgodnień z właścicielami terenu;
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10.3 Kierunki rozwoju

Wypracowane podczas warsztatów kierunki rozwoju obszaru
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Ostateczna wersja makiety

11. Podsumowanie
Warsztaty obejmujące teren Żerania FSO pozwoliły nam i uczestnikom odkryć ten teren na nowo.
Nieprzyjazne i wielkie tereny poprzemysłowe za spektakularną bramą, wielkopowierzchniowe sklepy w okolicy,
fabryka, intensywny ruch samochodów, duża liczba banerów reklamowych wydawały się skutecznie przykrywać
potencjał tego miejsca. Spacer inwentaryzacyjny i trzy dni z makietą pozwoliły nam jednak odkryć możliwości
otwarcia starej Fabryki na nowych mieszkańców i użytkowników, zorientować się w działaniach kulturalnych jakie są tam prowadzone, przekonać się kto zamieszkuje kameralne osiedle na Śliwicach i z czym to się wiąże.
Suma tych odkryć i atmosfera towarzysząca warsztatom pozwoliła nam skupić się na tym co nas łączy, a nie na
tym co nas dzieli.
Warsztat zgromadził uczestników, którzy dostrzegli więcej potencjałów niż zagrożeń. Negatywne doświadczenia
byli w stanie zastąpić dosyć optymistycznymi oczekiwaniami, które odwzorowali na makiecie i które znalazły się
w załączonym raporcie.
Podobnie jak w przypadku Portu Żerańskiego warsztaty na Żeraniu FSO dowiodły, że z możliwości wspólnego
rozmawiania o rozwoju miasta mogą rodzić się ciekawe pomysły, bazujące na historii i tożsamości miejsca, na
ludziach, którzy tam mieszkają i działają. Inwestorzy przynieśli gotową wizję i otwartość do rozmowy, mieszkańcy
i aktywiści – swoje codzienne doświadczenia i pomysły na przyszłość, miasto – wiedzę o obszarze i wizję rozwoju
oparte o przesłanki społeczne, ekonomiczne i przestrzenne. O tym co przyniosą mieszkańcy i mieszkanki Warszawy przekonamy się w procesie konsultacji społecznych.
Przyszłość obszaru jawi się jako modelowy przykład wielofunkcyjnego terenu, w którym może zaistnieć przyjazna
koegzystencja przedsiębiorstw tworzących miejsca pracy oraz mieszkań nowych obywateli miasta.
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