Spotkania dla mieszkańców
budowa drogi łączącej ul. Górczewską z ul. Dywizjonu 303
16.10.2020

Zaproszenie do wzięcia udziału
w Spotkaniu dla mieszkańców
Spotkania zostały zapowiedziane przez przedstawicieli Ingka Centres
29 września 2020 r. podczas posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego
i Nieruchomości Dzielnicy Woli m.st. Warszawy.
Promocja „Spotkania dla mieszkańców” odbyła się poprzez:
• kolportaż 1850 ulotek w rejonie ul. Księcia Janusza, ul. Romańskiej, ul.
Łacińskiej, ul. Brożka, ul. Marynin;
• plakaty na 4 bramach ogródków działkowych ROD Koło II;
• informacja
została
umieszczona
www.gorczewska-dywizjonu303.pl;

na

stronie

internetowej

• mailing i wysyłkę SMS do najważniejszych interesariuszy inwestycji;
• materiały marketingowe zostały przesłane 7 października drogą emailową do przedstawiciela Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw
Lokalnych dla Dzielnicy Woli.

Spotkania dla mieszkańców odbyły się 16 października 2020 roku
w godzinach 9:00 – 12:00 oraz 14:00 – 18:00 w Ogrodzie
Codziennym przy centrum handlowym Wola Park.
Podczas spotkań zostały zachowane zasady bezpieczeństwa
obowiązujące przy panujących obostrzeniach epidemicznych –
dystans 1,5 m, obowiązek zakładania maseczki, dezynfekcja rąk
oraz limit osób przy stanowisku wynoszący maksymalnie 2 osoby.

W spotkaniach dla mieszkańców
wzięły udział
Mieszkańcy ul.
Romańskiej i ul.
Łacińskiej

34 osoby
•

Użytkownicy ogródków działkowych ROD Koło II

•

Mieszkańcy budynków zlokalizowanych najbliżej planowanej
drogi przy ul. Romańskiej i Łacińskiej

•

Mieszkańcy ulic Górczewskiej, Brożka, Ks. Janusza

22%
Mieszkańcy okolic (ul.
Górczewska, ul. Księcia
Janusza, ul. Brożka)

56%
22%

Użytkownicy ogródków
działkowych ROD Koło II

Poruszane tematy
•

wypłata odszkodowań i szacunkowe wyceny działek;

•

bieg planowanej drogi;

•

lokalizacja ogródków zastępczych;

•

termin zatwierdzenia projektu drogi;

•

możliwość łączenia działek;

•

termin rozpoczęcia budowy drogi i czas jej trwania;

•

zabezpieczenie ogródków podczas budowy drogi;

•

progi zwalniające na planowanej drodze;

•

forma odgrodzenia ogródków działkowych oraz zabudowy przy
ul. Romańskiej od planowanej drogi (płot, ekrany, wały);

•

ograniczenia wagowe dla planowanej drogi;

•

zapewnienie dostępu do wody w trakcie budowy drogi.

•

odległości między planowaną drogą a zabudową mieszkalną;

•

zagospodarowanie wokół planowanej drogi (ścieżki piesze i
rowerowe, szerokość nasadzeń zieleni, oświetlenie drogi);

•

zanieczyszczenia powietrza oraz wpływ budowy drogi na
środowisko;

• wstrzymanie inwestycji lub poprowadzenie jej w innej
lokalizacji (wzdłuż torów kolejowych, wzdłuż parkingu i
szkoły);

Uczestnicy spotkań postulowali o:

• postawienie
ekranów
dźwiękoszczelnych,
najlepiej
transparentnych, zarówno od strony ul. Romańskiej, jak i
ogródków działkowych;
• uporządkowanie naruszonych przez inwestycję ogródków
działkowych;
• zabezpieczenie sąsiadujących z planowaną drogą ogródków
działkowych w trakcie budowy;
• realizację budowy drogi zgodnie z zaprezentowanym
projektem.

Rejestr Spotkań
Spotkanie nr 1:

Spotkanie nr 4:

Spotkanie nr 7:

2 użytkowników działki było przeciwnych
budowie nowej drogi. Padły pytania
dotyczące dokładnej powierzchni, która
zostanie zajęta przez planowaną drogę.

Mieszkaniec ul. Romańskiej zasugerował,
aby oddalić nową drogę od budynków
mieszkalnych przesuwając ją w głąb
ogródków działkowych. Pytał o szczegóły
dot. budowy drogi.

Użytkowniczka działki chce zachować
działkę lub zamienić na ogródek w innej
lokalizacji. Poprosiła o umówienie spotkania
z rzeczoznawcą oraz znalezienie działki
zastępczej.

Spotkanie nr 5:

Spotkanie nr 8:

Użytkownik działki zaznaczył, że działki
należą do miasta i działkowcy nie mają
podstaw do protestów. Poprosił o
umówienie spotkania z rzeczoznawcą, który
dokona wyceny działki.

Użytkowniczka działki protestuje przeciwko
budowie nowej drogi. Nie chce stracić
działki, w którą zainwestowała pieniądze
oraz jest jedynym miejscem rekreacji dla jej
rodziny.

Spotkanie nr 6:

Spotkanie nr 9:

2 mieszkanki ul. Ks. Janusza pytały o
szczegóły inwestycji, podkreślając
jednocześnie, że inwestycja zniszczy tereny
zielone.

2 użytkowników działki pytało
o szczegóły inwestycji oraz czy planowana
droga nie obejmie ich działki.

Spotkanie nr 2:

Użytkownik działki wyraził sprzeciw
wobec budowy nowej drogi. Zarzucił
przedstawicielom inwestora niszczenie
terenów przeznaczonych do rekreacji,
szczególnie dla osób starszych.
Spotkanie nr 3:
Mieszkaniec ul. Górczewskiej poprosił o
szczegółowe informacje dot. inwestycji.
Zasugerował postawienie ekranów
dźwiękoszczelnych.

Rejestr Spotkań
Spotkanie nr 10:

Spotkanie nr 13:

Spotkanie nr 16:

Użytkownik działki wyraził sprzeciw wobec
budowy nowej drogi, argumentując, że
istnieją już drogi, które łączą ul. Górczewską
z ul. Dywizjonu, a ul. Księcia Janusza nie
wymaga odciążenia – nie ma tam obecnie
korków.

Mieszkanka ul. Romańskiej zarzuciła, że
nowa droga jest budowana wyłącznie z
korzyścią dla mieszkańców Bemowa a nie
Woli, cały ruch zostanie skierowany na
nową drogę, co odbije się niekorzystnie na
życiu mieszkańców ul. Romańskiej.

Użytkowniczka działki która nie zostanie
naruszona przez planowaną budowę drogi.
Poprosiła o likwidację działki sąsiadującej,
która jest „siedliskiem szczurów” oraz
postawienie ekranów dźwiękoszczelnych.

Spotkanie nr 11:

Spotkanie nr 14:

Spotkanie nr 17:

Użytkownik działki pytał o szczegóły
budowy drogi oraz zagospodarowania
wokół planowanej drogi – w tym ścieżkę
rowerową, ścieżkę dla pieszych.

Mieszkanka ul. Romańskiej pytała o
szczegóły planowanej inwestycji (odległości,
zagospodarowanie wokół drogi,
oświetlenie), odszkodowania za szkody
powstałe w wyniku budowy drogi,
sprzeciwiła się stawianiu ekranów
dźwiękoszczelnych ze względu na zbyt duże
zacienienie, które będą powodowały.

Mieszkanka ul. Romańskiej pytała o
szczegóły planowanej inwestycji, dokładne
odległości oraz zagospodarowanie wokół
drogi.

Spotkanie nr 12:

Użytkowniczka działki wyraziła sprzeciw
wobec budowy nowej drogi. Zarzuciła
niszczenie zielonych terenów rekreacyjnych,
wspomniała, że Burmistrz Dzielnicy Wola
wstrzymał inwestycję, zakwestionowała
wyniki przeprowadzonych analiz ruchu i
emisji spalin, twierdząc, że ul. Księcia
Janusza nie wymaga odciążenia, a nowa
droga niczemu nie będzie służyła.

Spotkanie nr 15:
Użytkowniczka działki, która nie zostanie
naruszona przez planowaną budowę drogi.
Pytała o szczegóły inwestycji oraz o
zapewnienie dostępu do wody podczas
budowy i możliwość przebudowy obecnej
kanalizacji.

Spotkanie nr 18:
Użytkownik działki prosił o możliwość
działki zastępczej oraz o umówienie na
spotkanie z rzeczoznawcą. Zaproponował
poprowadzenie drogi w innej lokalizacji –
wzdłuż parkingu i szkoły, postawienie
ekranów dźwiękoszczelnych.

Rejestr Spotkań
Spotkanie nr 19:

Spotkanie nr 22:

Spotkanie nr 25:

2 mieszkańców z okolicy pytało o szczegóły
inwestycji oraz formę prowadzonych
spotkań.

Mieszkańcy ul. Romańskiej pytali o
szczegóły inwestycji. Zaproponowali
stworzenie petycji, w której wyrażą
pisemne poparcie dla budowy drogi
zgodnej z prezentowanym projektem.
Zasugerowali postawienie transparentnych
ekranów dźwiękoszczelnych.

Mieszkańcy ul. Brożka pytali o szczegóły
inwestycji. Chcieli, aby odciążyć ul Ks. Janusza z
ruchu, ponieważ byli świadkami kilku wypadków
z udziałem pieszych. Zaproponowali, aby
powstała petycja za powstaniem drogi zgodnej z
prezentowanym projektem.

Spotkanie nr 20:

2 mieszkańców ul. Łacińskiej, jednocześnie
użytkowników działki pytali o konsekwencje
rozpoczęcia budowy drogi –
odszkodowania, działkę zastępczą,
formalności. Podkreślili, że Burmistrz Woli
jest przeciwny inwestycji. Postulowali o
wstrzymanie budowy drogi w zaplanowanej
lokalizacji. Poprosili o umówienie spotkania
z rzeczoznawcą.
Spotkanie nr 21:
Mieszkaniec z okolicy, jednocześnie
użytkownik działki podkreślił, że inwestycja
jest słuszna i w interesie wszystkich oraz, że
działkowicze byli świadomi planów jej
powstania od dawna.

Spotkanie nr 26:
Spotkanie nr 23:
2 użytkowników działki podkreśliło, że ich
działka będzie graniczyła z planowaną
drogą. Pytali o odszkodowania oraz
zabezpieczenia podczas budowy drogi,
odtworzenie ogrodzenia. Poprosili o kontakt
z rzeczoznawcą.
Spotkanie nr 24:
2 użytkowników działki pytało o szczegóły
inwestycji oraz wysokość odszkodowania za
zajęcie całej powierzchni działki. Poprosili o
kontakt z rzeczoznawcą.

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i
Nieruchomości Dzielnicy Woli m.st. Warszawy
pytał o przebieg spotkań z mieszkańcami.
Poprosił o wzięcie pod uwagę wszystkich
zgłaszanych uwag.

Wnioski
Dzień Dobry,
W związku z piątkowym spotkaniem (16 października 2020),
chcieliśmy wyrazić swoje poparcie dla powstania trasy:
gorczewska-dywizjonu303.pl
Uważamy, że inwestycja odciąży ulicę Księcia Janusza, która
stanowi dojazd do dużej ilości szkół. W okolicy Brożka i Księcia
Janusza na co dzień przebywa sporo dzieci, które swobodnie
poruszają się w czasie przerwy, chodzą do pobliskich sklepów itp.
W związku z tym wskazane jest aby odciążyć ruch na ulicy.
Zwłaszcza, że w ostatnim czasie (ostatnie 3 miesiące) byliśmy
świadkami 3 stłuczek (samochodowych ale też z udziałem
roweru) które nastąpiły na skrzyżowaniu Brożka z Księcia Janusza,
a więc tuż obok szkoły. Co więcej, nie należy zapominać że
okolice ulicy Księcia Janusza to także bazar na Kole, który
gromadzi sporo starszych ludzi. Dlatego też ograniczenie ruchu
samochodowego byłoby dobrym rozwiązaniem także przez
wzgląd na starszych ludzi. Tak jak zapowiadaliśmy podczas
spotkania, jesteśmy gotowi podpisać się pod stosowną deklaracją
popierającą inwestycję.
Pozdrawiamy,
Anna i Mateusz N.*

E-mail na adres kontakt@gorczewska-dywizjonu303.pl z dnia 20.10.2020, g. 11:48.
*Nazwisko zostało usunięte ze względu na ochronę danych osobowych.

Spotkania dla mieszkańców były okazją do dialogu
z mieszkańcami, zapoznania się z ich opiniami i postulatami.
•

Wśród głosów pojawiały się przychylne inwestycji (21%
uczestników). Padały stwierdzenia, że prezentowane
rozwiązanie drogi jest najbardziej słuszne - głównie dla
mieszkańców okolicznych ulic (Romańska, Górczewska,
Brożka, Łacińska). Wśród najczęstszych argumentów pojawiło
się, że nowa droga to: usprawnienie ruchu i odciążenie tego
rejonu z korków oraz inwestycja na lata.

•

W spotkaniach wzięły udział osoby zdecydowanie przeciwne
inwestycji (26% uczestników) – byli to częściowo użytkownicy
ogródków działkowych, którzy chcą zachować swoje ogródki.
Działki to ich „cel życia”, długoletnia działalność oraz duże
koszty poniesione w ich prowadzenie. Wśród osób
przeciwnych była również mieszkanka ul. Romańskiej.
Zarzucano, że inwestycja zniszczy tereny zielone oraz ucierpią
przez nią zwierzęta. Padły twierdzenia, że ul. Księcia Janusza
nie wymaga odciążenia. Zaproponowano poprowadzenie
drogi w innej lokalizacji, np. wzdłuż torów kolejowych.

Wnioski c.d.
•

Większość uczestników spotkań zadawała konkretne pytania dot.
terminu rozpoczęcia budowy drogi i czasu jej trwania, odległości
między planowaną drogą a zabudową mieszkalną, ekranów
dźwiękoszczelnych, oświetlenia drogi, ścieżki rowerowej i ścieżki
dla pieszych, przejścia dla pieszych, odszkodowania za ewentualne
szkody powstałe w trakcie budowy, odszkodowania za zajęte
działki, możliwość przyłączenia pozostałej części działki do innej
działki znajdującej się na terenie ROD Koło II, działki zastępcze,
uporządkowania działek naruszonych w trakcie budowy drogi.

•

Użytkownicy 8 ogródków działkowych wyrazili chęć umówienia się
z rzeczoznawcą, aby wycenić wartość działki, która w całości lub
częściowo zostanie zajęta przez planowaną inwestycję.

Opinie wobec inwestycji
26% 21%
53%

1. Zdecydowanie tak
2. Neutralne

3. Zdecydowanie nie

Wnioski c.d.
•

Mieszkańcy budynków najbliżej planowanej drogi (ul.
Romańska, ul. Łacińska) sugerowali odgięcie drogi w stronę
ogródków działkowych, większość z nich była przychylna
postawieniu ekranów dźwiękoszczelnych – najlepiej
transparentnych, aby zapobiec zbyt intensywnemu
zacienieniu. 1 osoba z ul. Romańskiej była przeciwna
postawieniu ekranów, ze względu na zbyt wysokie
zacienienie. Również użytkownicy ogródków działkowych
sugerowali postawienie ekranów. W odpowiedzi na te
sugestie, inwestor zapewnił o przekazaniu uwag do władz
miasta oraz opowiedział o alternatywach w postaci płotów
panelowych oplecionych zielenią, np. bluszczem.

•

Przewodniczący
Komisji
Ładu
Przestrzennego
i
Nieruchomości Dzielnicy Wola poprosił o przeanalizowanie
wszystkich postulatów i uwag mieszkańców oraz
przeanalizowanie możliwości realizacji alternatywnego
projektu drogi wzdłuż torów kolejowych.

Wszystkie sugestie i uwagi zostaną poddane
analizom przez osoby odpowiedzialne za
prowadzenie inwestycji.

Rejestr Spotkań
po Spotkaniach dla mieszkańców
Spotkanie nr 27 (16 listopada, Teams):
Spotkanie z inicjatywy jednego z mieszkańców ul. Romańskiej,
który zadeklarował, iż wypowiada się w imieniu większej
społeczności. Mieszkaniec pytał przedstawicieli inwestora o to
na jakim etapie znajduje się inwestycja, czy Ingka Centres
pozyskała wszystkie niezbędne do jej realizacji zgody, czy jest
wybrany projektant. Podczas rozmowy poruszono także temat
alternatywnych wariantów biegu drogi. Inwestor wskazał, że
przekazał do Komisji Ładu Przestrzennego i Nieruchomości
Dzielnicy Wola opinię biura projektowego. Mieszkaniec ul.
Romańskiej podkreślił, że będzie starał się zatrzymać
inwestycję przy obecnym kształcie oraz domagać się
odszkodowań za poniesione straty - planowana droga
tranzytowa będzie miała wpływ na spadek wartości
nieruchomości.

Kontakt

Ogród Codzienny i Ogrody Ulricha

Artur Drączkowski,
Manager Projektu, artur.draczkowski1@ingka.com

Katarzyna Olesińska,
Kierownik ds. Relacji z Lokalną Społecznością
katarzynajulia.olesinska@ingka.com

Dariusz Jaromij,
Specjalista ds. Nieruchomości
dariusz.jaromij@ingka.ikea.com

