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O CO PYTALIŚMY?
Obszar przy ulicy Szwedzkiej jest kolejnym terenem
poprzemysłowym, dla którego powstaje nowa koncepcja
zagospodarowania w ramach projektu „Osiedla Warszawy”,
realizowanego przez Biuro Architektury i Planowania
Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy. Celem projektu jest
dialog pomiędzy przedstawicielami Urzędu Miasta,
mieszkańców i inwestorów, służący wypracowaniu koncepcji
wielofunkcyjnych osiedli, gwarantujących wysoki standard
pod względem użytkowym, ekonomicznym, komunikacyjnym
i estetycznym.
W ramach konsultacji społecznych mieszkańcy mogli
podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi
z obszarem przy Szwedzkiej. Pytaliśmy, czy bywają na tym
terenie i jeśli tak – w jakim celu lub – jeśli nie – dlaczego,
a także jak oceniają jego dzisiejszy stan. Dowiedzieliśmy się
również, jak mieszkańcy i inni użytkownicy widzą
zagospodarowanie tego terenu w przyszłości, co warto na
nim chronić, a co wymaga zmiany.

Warsztaty charrette, 18 lutego 2019 r. Fot. Maciek Jaźwiecki
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O CO PYTALIŚMY?
W szczególności pytaliśmy mieszkańców i innych
interesariuszy o ich oczekiwania i pomysły na temat takich
elementów zagospodarowania przestrzennego, jak:
• komunikacja piesza, rowerowa, zbiorowa i samochodowa,
• tereny otwarte, rekreacyjne, zielone i przestrzenie
publiczne,

• funkcje, które powinny się znaleźć na obszarze,
• urbanistyczne powiązania z otoczeniem, dzielnicą,
uwzględnianie i eksponowanie zabytkowej tkanki
miejskiej,
• kształtowanie architektury.
Spacer badawczy, 16 lutego 2019 r. Fot. Agata Gójska
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OBSZAR OPRACOWANIA
Obszar opracowania, o powierzchni ok. 40 ha,
zlokalizowany jest pomiędzy al. Solidarności, ulicami
Szwedzką, Letnią i 11 Listopada oraz linią kolejową.
W części teren ten należy do podmiotów prywatnych
(TESCO, Uczelnia Warszawska oraz Okam – właściciel
osiedla Bohema), 13,3 ha jest we władaniu Urzędu Miasta
st. Warszawy oraz Miejskich Zakładów Autobusowych
(MZA), które planują przeniesienie zajezdni autobusowej.
Już niedługo uruchomiona zostanie stacja metra Szwedzka
(2019 rok), powstanie też nowy przystanek osobowy PKP
Warszawa Targówek (2020/2021). Rejon ulicy Szwedzkiej
będzie więc świetnie obsłużony komunikacją publiczną. Po
północnej stronie planowana jest ponadto rozbudowa
układu torowego linii kolejowej oraz realizacja obwodnicy
Śródmieścia, która odciąży ulicę Szwedzką.

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się obszary
i obiekty objęte prawną ochroną konserwatorską. Do
rejestru zabytków wpisane są dwa zespoły fabryczne:
dawna stalownia oraz dawne zakłady Pollena oraz kamienica
przy ulicy Strzeleckiej i budynek rogatek. W gminnej
ewidencji zabytków (GEZ) ujęte jest osiem domów
mieszkalnych, piekarnia, nastawnia kolejowa, przyczółki
i filar wiaduktu kolejowego oraz trzy układy ulic z brukową
nawierzchnią. Poza tym ochroną w GEZ objęty jest układ
urbanistyczny i zespół budowlany Nowa Praga.
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OBSZAR OPRACOWANIA

Zakres obszaru opracowania
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KALENDARIUM
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KALENDARIUM
Rozpoczęcie konsultacji społecznych // 28 stycznia 2019 roku
Zbieranie opinii (mailowo/ pisemnie) // 28 stycznia – 17 lutego

Spacer badawczy // 16 lutego
Warsztaty charrette: sesja otwierająca i warsztatowa // 18 lutego
Warsztaty charrette: studio otwarte // 19, 20 i 21 lutego
Warsztaty charrette: punkt konsultacyjny w dzielnicy Praga-Północ // 19 lutego
Warsztaty charrette: sesja warsztatowa w oparciu o wstępną koncepcję// 20 lutego
Warsztaty charrette: prezentacja koncepcji finalnej i wystawa (zakończenie konsultacji) // 22 lutego 2019 roku
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WARSZTATY CHARRETTE
Warsztaty charrette są narzędziem planistycznym i
projektowym. Termin „charrette” został przejęty z tradycji
francuskich Akademii Sztuk Pięknych, gdzie pod koniec XIX w.
określał małe wózki używane przez asystentów do zbierania
rysunków na egzaminach.
Profesjonalne warsztaty charrette pojawiły się w Stanach
Zjednoczonych pod koniec lat osiemdziesiątych XX w. i
zmieniły podejście planistyczne w tym kraju. Obecnie są
również stosowane w Europie. Znajdują zastosowanie przy
rewitalizacji terenów poprzemysłowych, przestrzeni
publicznych i tkanki historycznej śródmieść,
zagospodarowaniu arterii komunikacyjnych, planowaniu
nowych dzielnic i poprawie funkcjonowania istniejących wsi,
dzielnic, miast lub nawet regionów.
Warsztaty charrette służą do opracowania całościowej wizji
projektu, w tym priorytetów rozwojowych i środowiskowych,
studium wykonalności, koncepcji zagospodarowania wraz z
wytycznymi do dalszych postępowań planistycznych (Studium,
MPZP, WZ lub ich zmiany).

Warsztaty charrette trwają od 3 do 6 dni i są
poprzedzone odpowiednim przygotowaniem
merytorycznym. Mają na celu stworzenie właściwej
płaszczyzny porozumienia wszystkich zainteresowanych
stron: lokalnych władz, społeczności, inwestorów i innych.
Podczas codziennych spotkań interdyscyplinarna ekipa
projektowa opracowuje rozwiązania, które po poddaniu
każdorazowym weryfikacjom z udziałem interesariuszy
podsumowuje w realistycznej koncepcji.
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UCZESTNICY
W różnych wydarzeniach w ramach konsultacji
społecznych wzięło udział 80 osób, które przesłały
swoje uwagi mailem przed rozpoczęciem, wzięły
udział w spacerze badawczym, odwiedziły studio
otwarte i punkt konsultacyjny lub uczestniczyły
w warsztatach projektowych charrette.
Konsultacje zgromadziły aktywistów miejskich,
mieszkańców Nowej Pragi, przedstawicieli
inwestorów, prywatnych właścicieli terenów
znajdujących się przy ulicy Szwedzkiej, urzędników
miejskich i dzielnicowych.

Warsztaty charrette, 18 lutego 2019 r. Fot. Maciek Jaźwiecki
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CO USŁYSZELIŚMY?
PROPOZYCJE MAILOWE
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CO USŁYSZELIŚMY? – ŁAD PRZESTRZENNY
• Istniejąca zabudowa powinna być uzupełniona nowymi budynkami,
nawiązującymi do istniejącego stylu zabudowy; zachowanie spójności
architektonicznej nowobudowanych obiektów z istniejącym
otoczeniem.
• Ważne jest zachowanie ciekawych architektonicznie kamienic,
zwłaszcza tych zaniedbanych, które powinno się poddać renowacji.
• Powinna zostać zachowana wysokość zabudowy (o średniej wysokości
do 7 kondygnacji) i uniemożliwiona realizacja
kilkunastokondygnacyjnych budynków, odcinających się wysokością od
zabudowy sąsiadującej. Nad całym obszarem powinien dominować
komin znajdujący się w kompleksie Bohema lub wyższe budynki
w rejonie ronda Żaba oraz skrzyżowania Radzymińska/ Solidarności.
• Braki w zabudowie powinny zostać uzupełnione nowymi budynkami,
w celu stworzenia pierzei ulicznych.
• Istniejące jednokondygnacyjne pawilony powinny zostać
zmodernizowane.
• Osie widokowe powinny zostać zachowane i wyeksponowane.

Warsztaty charrette, 20 lutego 2019 r. Fot. Maciek Jaźwiecki

• Rozbiórka muru wzdłuż al. Solidarności wokół terenów dawnej praskiej
stalowni, bądź obniżenie jego wysokości, pozwoliłaby na lepszą
integrację nowopowstających terenów zabudowanych z al.
Solidarności i Szmulowizną oraz odsłoniła wartościową architekturę
zabytkowych budynków na terenie stalowni.
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CO USŁYSZELIŚMY? – FUNKCJE
• Obszar przy Szwedzkiej powinien być zintegrowany z kwartałem
Nowej Pragi tak, aby funkcje i tkanka społeczna całego rejonu
wzajemnie się przenikały.
• Większość terenów powinna być ogólnodostępna.
• Docelowa funkcja obszaru powinna być funkcją mieszkaniową
z pewnymi elementami usług i biur. Przeznaczenie pozostałego
(po utworzeniu parku) obszaru po zajezdni MZA na funkcje
mieszkaniowe i usługowo-biurowe w proporcjach 50:50
z usytuowaniem biurowców bliżej linii kolejowej.
• Handel wielkopowierzchniowy oraz funkcje magazynowoprzemysłowe powinny zostać zlikwidowane lub powinno się
uzupełnić funkcje handlowe o działalność biurową na terenie
TESCO (rozbudowa dotychczasowych hal/ bądź całkowita
rezygnacja z funkcji handlowej na rzecz usług w parterach).
• Postuluje się zrównoważony rozwój tkanki miejskiej: budynki
mieszkalne i biurowe (w skali zbliżonej do istniejących na Nowej
Pradze kamienic), usługi. Konieczne jest wprowadzenie rożnych
funkcji na całym terenie. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
powinna być uzupełniona zabudową biurową oraz usługową,
taką jak restauracje, sklepy spożywcze, kawiarnie.

• Przy wejściu do stacji metra Szwedzka powinien powstać
plac miejski powiązany, głównie za pomocą lokali
usługowych, z towarzyszącą zabudową. Place miejskie
powinny być obsadzane zielenią wysoką i wyposażone w
małą architekturę (ławki, stoliki, kosze na śmieci).
• Powinno się wprowadzać różnorodne formy własności
sprzyjające różnorodności mieszkańców.
• Część terenu powinna zostać przeznaczona na funkcje
edukacyjno-rekreacyjne (szkoła z zapleczem sportowym,
budowa żłobka w rejonie ulicy Stolarskiej).
• Wzdłuż głównych ulic i placów powinny być zlokalizowane
usługi w parterach. Na całym obszarze brakuje obecnie
sklepów spożywczych, kawiarni i restauracji.
• Lokale, w których mieszczą się pracownie rzemieślnicze
(stolarnia, szklarz, szewc) stanowią element kulturowy tego
obszaru i powinny być chronione niższymi czynszami.
• Powinny powstać place zabaw i miejsca spędzania
wolnego czasu z dziećmi.
• Na terenie brakuje przychodni lekarskiej.
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CO USŁYSZELIŚMY? – ZIELEŃ
• Uczestnicy wskazywali, że mieszkańcy Nowej Pragi cierpią
na niedostatek terenów zieleni, wobec tego na tym
obszarze powinno powstać nowe, duże założenie parkowe
na terenie po MZA (w części uwag mailowych
proponowano przeznaczenie całego terenu na nowy park)
lub skwery.
• Potrzebne jest uzupełnienie zieleni przyulicznej.
• Postuluje się zachowanie istniejących drzew.

• Zachowanie i modernizacja psiego wybiegu dla psów przy
Stalowej albo przeniesienie go na nowopowstające tereny
parkowe.
• Zaproponowano utworzenie parku na terenie ogrodów
działkowych na Targówku (poza granicami opracowania).
Warsztaty charrette, 22 lutego 2019 r. Fot. Maciek Jaźwiecki
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CO USŁYSZELIŚMY? – KOMUNIKACJA
• Sposób skomunikowania obszaru wzbudził najwięcej
kontrowersji i rozbieżnych pomysłów.
• Część uczestników wskazywała, że w związku z realizacją stacji
metra dogęszczanie siatki ulic publicznych na całym obszarze
nie jest konieczne. Inni podkreślali, że należy wytyczyć
właściwą siatkę ulic, pozwalającą na zwartą, kwartałową
zabudowę o charakterze śródmiejskim. W tym ostatnim
przypadku siatka ulic powinna uwzględniać dwa nowe
połączenia drogowo-rowerowe z Targówkiem – tzw.
Nowostalową i przynajmniej jeszcze jedną nową ulicę. Projekt
ulicy Nowostalowej powinien uwzględniać uspokojenie ruchu
samochodowego, jednocześnie powinien być także
fragmentem przyszłej magistrali rowerowej łączącej Targówek
ze Starą Pragą i Starym Miastem.

• Część uczestników postulowała zmianę charakteru ulicy
Szwedzkiej na drogę lokalną. Według nich, jej obecna rola
trasy tranzytowej musi zostać zmieniona. Tranzyt między
dzielnicami powinna przejąć planowana obwodnica Pragi.
Sama ulica Szwedzka powinna zostać zwężona, co powinno
zostać zrekompensowane bezkolizyjnym połączeniem ulicy
Starzyńskiego z projektowaną obwodnicą Pragi. Z kolei część
osób podkreślała, że pomysł zwężenia ul. Szwedzkiej,
ograniczenia miejsc parkingowych jest zły i utrudni życie
mieszkańcom. W tym przypadku proponowano poszerzenie
Szwedzkiej od strony mostu Gdańskiego do Radzymińskiej
z 1 do 2 pasów, zwiększenie liczby miejsc postojowych,
a przy skręcie w prawo w Szwedzką z ul. Radzymińskiej
zainstalowanie barier zapobiegających wyjeżdżaniu przez
rowerzystów na jezdnię poprzez trawnik oraz wyrównanie
nawierzchni na całej długości ulicy.
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CO USŁYSZELIŚMY? – KOMUNIKACJA
• Zgłaszano również, że główne postulaty koncepcji „Na_Prawa
ulic” powinny być uwzględnione podczas zagospodarowywania
ulicy Strzeleckiej na całej długości. Zgodnie z ich założeniami
ul. Strzelecka będzie mieć charakter zielonej alei, z dużą ilością
krzewów i traw oraz dwoma szpalerami drzew. Zapewniony
powinien zostać bezpieczny ruch rowerowy, przy jednoczesnym
maksymalnym uspokojeniu ruchu samochodowego. Ponadto
powinna istnieć możliwość przejścia przez jezdnię na całej
długości ulicy.
• Powinno powstać pieszo-rowerowe (nie samochodowe)
przedłużenie ul. Strzeleckiej w celu połączenia konsultowanego
obszaru z Targówkiem Mieszkaniowym (okolice ul. Plantowej)
za pomocą tunelu pod torami kolejowymi i planowaną
obwodnicą śródmiejską.
• Rozbieżne opinie dotyczyły również woonerfu. Część
uczestników postulowała jego utworzenie na ulicy Stalowej (na
odcinku między ul. Szwedzką a wałem kolejowym) wraz ze
stworzeniem obszaru zieleni urządzonej na wysokości Stalowej
67 – 73 (po drugiej stronie ulicy). Inni zgłaszali sprzeciw wobec
jakiegokolwiek zamykania ulic czy budowania woonerfu.

• Podkreślano potrzebę zapewnienia powiązań przestrzennych
pieszo-rowerowych przez teren dawnej stalowni („wyrwy”
w dotychczasowym ogrodzeniu).
• Proponowano wytyczenie obwodnicy rowerowej wzdłuż
obszaru objętego opracowaniem w celu zapewnienie
powiązań przestrzennych al. Solidarności – rondo Żaba
(wzdłuż wału kolejowego i przez ulicę Szwedzką).
• Wskazywano, że główne ulice powinny być wyposażone
w ścieżki rowerowe. Stojaki na rowery powinny być
zlokalizowane przy wszystkich ważnych punktach tego
obszaru – szczególnie przy stacji metra Szwedzka, zajezdni
autobusowej i skrzyżowaniu z al. Solidarności. Powinna
również powstać stacja rowerów miejskich.
• Wzdłuż każdej z ulic, według uczestników, powinien być
zrealizowany chodnik.
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CO USŁYSZELIŚMY? – KOMUNIKACJA
• Postulowano objęcie obszaru opracowania (wraz z obszarem
całej Nowej Pragi) strefą płatnego parkowania niestrzeżonego.
•

Wskazywano, że nie powinny powstawać parkingi samochodowe
większe niż lokalne i przyuliczne miejsca postojowe.

•

Wskazywano również potrzebę montażu ekranów
wygłuszających wzdłuż torów kolejowych.

• Powinny powstać powiązania przestrzenne i komunikacyjne
z rejonem Targówka Mieszkaniowego oraz Szmulowizny (np.
ulicą Tysiąclecia na przedłużeniu ulicy Szwedzkiej) oraz dogodne
powiązania komunikacyjne z projektowaną obwodnicą
Śródmieścia na odcinku od węzła z ul. Radzymińską do ronda
Żaba.
• Proponowano wytyczenie fragmentu obwodnicy śródmiejskiej
w tunelu między ul. Starzyńskiego a częścią biegnącą równolegle
do torów linii kolejowej nr 9, z ominięciem ronda Żaba, bądź
całkowitą rezygnację z wariantu bezkolizyjnego obwodnicy na
tym odcinku (poza obszarem opracowania).
•

Postulowano budowę tramwaju wzdłuż al. Solidarności
i Radzymińskiej – tramwaj do Marek (poza obszarem
opracowania).

Warsztaty charrette, 22 lutego 2019 r. Fot. Maciek Jaźwiecki
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Warsztaty charrette, 18 i 22 lutego 2019 r. Fot. Maciek Jaźwiecki
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CO WYPRACOWALIŚMY?
– KONCEPCJA WARSZTATOWA
20

KONCEPCJA
WARSZTATOWA
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KONCEPCJA WARSZTATOWA
Propozycje i pomysły zebrane mailowo w pierwszym etapie
konsultacji stanowiły materiał do wspólnej refleksji w ramach
warsztatów charrette. W ich trakcie – przy wsparciu architektów,
urbanistów, architektów krajobrazu, konserwatorów zabytków czy
specjalistów ds. transportu – mieszkańcy, właściciele terenów
i przedstawiciele urzędów wypracowali wspólną koncepcję
przyszłego zagospodarowania.
Zasadnicze znaczenie ma poszanowanie dla historycznego układu
urbanistycznego (uzupełnianie kwartałów i pierzei, podkreślenie roli
ul. Stalowej i powiązań poprzecznych) oraz dominanty w postaci
komina fabrycznego na terenie realizowanego osiedla Bohema.
Ważne są spójne nawiązania w postaci nowego zagospodarowania
oraz umiejętne eksponowanie istniejących cennych budynków
i zespołów urbanistycznych (np. zaznaczenie przebiegu kolei
obwodowej) oraz wprowadzanie nowej zabudowy, która ożywi
i wzbogaci tę historyczną.
Nowa wizja dla terenu miejskiego obejmuje przede wszystkim
stworzenie wygodnego osiedla mieszkaniowego. Powstaną tam
mieszkania miejskie, zgodne z Polityką Mieszkaniową m.st.
Warszawy – Mieszkania2030. Mieszkańcy korzystać będą mogli
z nowych placówek publicznych: żłobków, przedszkoli oraz szkoły.

Tereny sportowo-rekreacyjne tych placówek powinny być tak
wpisane w przestrzeń, by zachęcały i umożliwiały korzystanie
z nich nie tylko uczniom, ale i pozostałym mieszkańcom okolicy.

Kluczowe będzie również wzbogacenie zarówno tego obszaru,
jak i szerszego rejonu Nowej Pragi, o nowe liczne tereny zieleni
i przestrzenie publiczne w różnej skali i formie. W pierwszym
etapie zostanie zrealizowany miejski plac wokół metra wraz ze
skwerem, bazującym na najcenniejszym istniejącym
drzewostanie, oraz uporządkowany i wzbogacony pas zieleni
wzdłuż ul. Stalowej. Natomiast po przeniesieniu zajezdni MZA,
docelowe zagospodarowanie zakłada stworzenie centralnie
położonego parku o łącznej powierzchni ok. 2 ha. Jego część
zwarta ulokowana będzie bliżej przystanku PKP i łączyć się
będzie ze skwerem przy wyjściu z metra, zaś część linearna
znajdzie się w obszarze rezerwy po Trasie Tysiąclecia, wzdłuż
dawnej bocznicy kolejowej, podkreślając jej historyczny przebieg.
Park będzie połączony z ciągami zieleni na terenie TESCO
i dawnej stalowni. W podwórzach zabudowy mieszkaniowej
powinna się pojawić wysokiej jakości zieleń. Wzbogacona
zostanie również zieleń przyuliczna, m.in. w formie zielonych
ścian.
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KONCEPCJA WARSZTATOWA
Główne powiązania pieszo-rowerowe przebiegać będą od strony
ul. Szwedzkiej w ciągu ul. Stalowej w kierunku tunelu przy przystanku
PKP i ul. Strzeleckiej. Ciąg pieszy wytyczony będzie również od
al. Solidarności przez teren dawnej stalowni, dalej w ciągu rezerwy po
Trasie Tysiąclecia wzdłuż terenu osiedla Bohema. Optymalny byłby
również przebieg tym samym śladem ruchu rowerowego od strony al.
Solidarności w kierunku węzła Żaba. Proponuje się również
stworzenie drugiego (obok planowanego na przedłużeniu ulicy
Stalowej po stronie praskiej) powiązania pieszo-rowerowego
z Targówkiem Mieszkaniowym (np. na wysokości ulicy Oszmiańskiej
po stronie Targówka) oraz Szmulowizny.
Uzasadnione wydaje się także rozważenie przedłużenia trasy
tramwajowej w ul. Stalowej do przystanku PKP jako bezpośredniego
powiązania z Trasą W-Z (rejon Muranowa i Śródmieścia Północnego).
W kwestii komunikacji indywidualnej, głównym założeniem dla
nowego osiedla jest realizacja drogi publicznej wzdłuż torów
kolejowych wraz z nowym skrzyżowaniem z al. Solidarności o pełnych
relacjach. Powinno się to odbyć równolegle z realizacją ostatniego
odcinka obwodnicy śródmieścia (od ul. Radzymińskiej do ronda Żaba),
co odciąży ulicę Szwedzką i umożliwi przekształcenie jej w miejską
ulicę bez ruchu tranzytowego.

Potrzebne jest przy tym przeprojektowanie połączeń drogowych
Obwodnicy w rejonie ronda Żaba ze względu na kolizję
z budowanym obecnie osiedlem Bohema oraz planowaną przez
PKP rozbudową układu torowego. Pozostałe połączenia drogowe
wewnątrz obszaru zostaną uspokojone i zaprojektowane w formie
woonerfów.
Powinna również powstać szczegółowa koncepcja
zagospodarowania, uwzględniająca w szczególny sposób
eksponowanie zabytków, dla terenu dawnej stalowni, obecnie
będącego własnością Uczelni Warszawskiej. Dzięki umiejętnemu
powiązaniu urbanistycznemu i funkcjonalnemu oba tereny –
miejski i prywatny – mogą współgrać ze sobą i lepiej zaspokajać
lokalne potrzeby.
Istotne jest również przekształcenie zagospodarowania terenu
TESCO i uzupełnienie handlu o funkcje usługowe. Dzięki
podniesieniu wysokości zabudowy mogłyby się tu pojawić nowe
miejsca pracy. Nowoczesne rozwiązania urbanistyczne
i architektoniczne pozwoliłyby powiązać różne funkcje: biura,
sklepy, usługi, a tym samym umożliwiłyby korzystanie z tej
przestrzeni różnym użytkownikom, służąc jej społecznemu
ożywieniu.
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KONCEPCJA WARSZTATOWA

Park – część linearna
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KONCEPCJA WARSZTATOWA

Park – część centralna
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CO DALEJ?
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CO DALEJ?
Szczegóły wyników warsztatów opisane zostaną
w raporcie, który zaprezentowany i opublikowany
zostanie na początku czerwca.
Wypracowane wnioski posłużą dalej do
sformułowania wytycznych do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i nowego Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.
Realizacja koncepcji może zostać przeprowadzona
w dwóch etapach. W obecnym stanie prawnym
i własnościowym możliwa jest zabudowa kwartału,
zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie stacji
metra, położonego pomiędzy ulicami Stalową –
Szwedzką – Strzelecką i linią dawnej kolei
obwodowej. Obejmie ona plac miejski ze skwerem
oraz zabudowę mieszkaniową z funkcjami
publicznymi. W drugim etapie, po przeniesieniu
zajezdni MZA i budowie obwodnicy śródmieścia,
proponuje się realizację pozostałej zabudowy.

Warsztaty charrette, 22 lutego 2019 r. Fot. Maciek Jaźwiecki
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DZIĘKUJEMY
ZA WSZYSTKIE OPINIE!
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INFORMACJE O TYCH KONSULTACJACH
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Urzędu m.st. Warszawy

KONSULTACJE ZREALIZOWALI:
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Urzędu m.st. Warszawy
MAU Mycielski Architecture & Urbanism
Autorzy raportu:
dr Agata Gójska
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JAKI OBSZAR
PRZY SZWEDZKIEJ
W PRZYSZŁOŚCI?
ZAŁĄCZNIK 1 DO RAPORTU
Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

OPIS AKCJI INFORMACYJNEJ
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AKCJA INFORMACYJNA
O konsultacjach społecznych dotyczących zagospodarowania
obszaru przy Szwedzkiej informowaliśmy za pomocą plakatów
oraz pocztówek, z mapką określającą granicę obszaru
opracowania oraz informacją o terminie i programie
warsztatów charrette.
Materiały informacyjne udostępnione zostały w siedzibie
Urzędu Dzielnicy Praga Północ oraz m.in.: w Radiu Praga,
Domu Sąsiedzkim „Moje Szmulki”, Towarzystwie Przyjaciół
Pragi, Centrum Kreatywności Targowa, TESCO. Plakaty
umieszczone były również w praskich szkołach, blokach
i kamienicach oraz na słupach i tablicach ogłoszeniowych na
Pradze Północ. Pocztówki rozdawane były także podczas
spaceru (I etap warsztatów). Łącznie rozdystrybuowano około
180 plakatów i ok. 300 pocztówek.
Ponadto, w kampanii wykorzystano nośniki w środkach
komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje, SKM).
Plakat informujący o konsultacjach
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AKCJA INFORMACYJNA
W ramach kampanii 8 i 15 lutego 2019 roku
zamieszczone zostało ogłoszenie w warszawskim
wydaniu Gazety Wyborczej (Gazeta Stołeczna).
Dodatkowo zapewniliśmy szeroką promocję
internetową: posty na profilu miejskim i profilu
konsultacji społecznych oraz stronach
internetowych architektura.um.warszawa.pl,
konsultacje.um.warszawa.pl,
rewitalizacja.um.warszawa.pl.

Pocztówka informująca o konsultacjach
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