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Co i dlaczego konsultowaliśmy?
Projekt Strategii #Warszawa2030 jest dokumentem definiującym jak będzie rozwijać się
Warszawa do 2030 roku. Poszczególne jego elementy powstały przy współudziale
mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu,
ekspertów i samorządowców.

Strategia rozwoju to sposób myślenia
Pierwszym etapem prac było
o mieście. Stanowi wytyczną dla władz oraz
opracowanie wizji Warszawy w
współpracujących organizacji, na jakich sferach
2030 roku, czyli opisanie jakiego
funkcjonowania miasta mają skupiać swoje starania na
miasta za te kilkanaście lat
rzecz jego rozwoju. Umożliwia tym samym koordynację
oczekują mieszkańcy Warszawy.
działań podejmowanych przez różne podmioty,
Następnie przygotowaliśmy diagnozwiększając ich spójność i efektywność.
zę, której wyniki pozwoliły określić
co jest siłą, a co słabością miasta. Na tej podstawie wypracowaliśmy cele strategiczne
i operacyjne, które umożliwią realizację wizji. Równolegle pracowaliśmy nad określeniem
warunków i narzędzi niezbędnych do tego, aby sprawnie realizować Strategię.
Wyniki poszczególnych etapów stały się podstawą to przygotowania projektu strategii
rozwoju Warszawy do 2030 roku – #Warszawa2030, który przedłożyliśmy do konsultacji
społecznych trwających od 11 kwietnia do 15 maja 2017 roku. Projekt Strategii został
udostępniony na stronie internetowej www.2030.um.warszawa.pl oraz w postaci folderu,
który był dostępny w Urzędach Dzielnic oraz wybranych miejscach aktywności mieszkańców
Warszawy. Za zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialne
było Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy.

Konsultacje były skierowane m.in. do mieszkańców, w tym młodzieży, aktywistów miejskich,
organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców oraz wszystkich
tych, którzy interesują się rozwojem Warszawy. Zarówno do tych osób, które do tej pory
aktywnie uczestniczyły w opracowaniu projektu Strategii, jak i do tych, dla których było to
pierwsze zetknięcie z tematem.
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Wydarzenia i inicjatywy podejmowane w ramach konsultacji społecznych były okazją do
zapoznania się przez warszawską społeczność z pomysłem na rozwój miasta.
Najważniejszym ich jednak celem było umożliwienie podzielenia się opiniami lub uwagami na
temat projektu Strategii. Pozwoliło to na zweryfikowanie, czy dokonane wybory strategiczne
oraz obecny kształt projektu Strategii stanowi odzwierciedlenie oczekiwań i potrzeb
mieszkańców i innych interesariuszy.
Zebrany materiał wykorzystamy do przygotowania ostatecznej wersji Strategii, która zostanie
przedłożona Radzie m.st. Warszawy do uchwalenia.
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Jak i gdzie zbieraliśmy uwagi?
Spotkania inaugurujące
Konsultacje rozpoczęliśmy spotkaniem, które odbyło się
11 kwietnia 2017 r. w Centrum Kreatywności Targowa.
Przedstawiliśmy na nim program konsultacji społecznych
i sposoby zgłaszania uwag. Ponadto omówiliśmy projekt
Strategii.
Pozostała
cześć
spotkania
została
przeznaczona na dyskusję. Na pytania odpowiadali
przedstawiciele władz Warszawy oraz eksperci.
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Spotkania dedykowane celom strategicznym
Spotkania tematyczne były okazją do szczegółowego zapoznania się z każdym z celów
strategicznych, a także podzielenia się swoimi uwagami. Na pytania odpowiadali eksperci
i przedstawiciele władz Warszawy.
Spotkania te odbyły się:

Cel 1. Odpowiedzialna wspólnota
18 kwietnia 2017 r.
Centrum Kreatywności Targowa

Cel 2. Wygodna lokalność
20 kwietnia 2017 r.
Pałac Kultury i Nauki

Cel 3. Funkcjonalna przestrzeń
27 kwietnia 2017 r.
Pałac Kultury i Nauki

Cel 4. Innowacyjne środowisko
15 maja 2017 r.
Centrum Kreatywności Targowa
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Spotkania dyskusyjne w dzielnicach
W celu przybliżenia konsultacji do miejsc zamieszkania, w każdej z 18 dzielnic odbyło się
spotkanie. Po zaprezentowaniu projektu Strategii mieszkańcy oraz przedstawiciele władz
i urzędów dzielnic zgłaszali swoje uwagi, pomysły i wątpliwości. Na pojawiąjące się pytania
odpowiadały osoby odpowiedzialne za opracowanie projektu Strategii.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

12 kwietnia 2017 r. – Bemowo: Bemowskie
Centrum Kultury;
12 kwietnia 2017 r. – Ursus: Dom Kultury
„Kolorowa”;
19 kwietnia 2017 r. – Bielany: Urząd Dzielnicy
Bielany;
20 kwietnia 2017 r. – Śródmieście: Dom Kultury
Śródmieście;
24 kwietnia 2017 r. – Praga-Południe: Centrum
Promocji Kultury;
24 kwietnia 2017 r. – Targówek: Urząd Dzielnicy
Targówek;
25 kwietnia 2017 r. – Praga-Północ: Urząd
Dzielnicy Praga-Północ;
25 kwietnia 2017 r. – Żoliborz: Urząd Dzielnicy
Żoliborz;
26 kwietnia 2017 r. – Mokotów: Centrum
ŁOWICKA;

10. 26 kwietnia 2017 r. – Ochota: Urząd Dzielnicy
Ochota;
11. 27 kwietnia 2017 r. – Rembertów: Urząd
Dzielnicy Rembertów;
12. 8 maja 2017 r. – Białołęka: Urząd Dzielnicy
Białołęka;
13. 9 maja 2017 r. – Wesoła: Ośrodek Działań
Twórczych „Pogodna”;
14. 9 maja 2017 r. – Wola: Szkoła Podstawowa
nr 221;
15. 10 maja 2017 r. – Ursynów: Urząd Dzielnicy
Ursynów;
16. 10 maja 2017 r. – Wawer: Wawerskie Centrum
Kultury;
17. 11 maja 2017 r. – Wilanów: Urząd Dzielnicy
Wilanów;
18. 11 maja 2017 r. – Włochy: Urząd Dzielnicy
Włoch.
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Punkty konsultacyjne
Aby ułatwić mieszkańcom wypowiedzenie w sprawie projektu Strategii, w wybrane weekendy
w parkach i centrach handlowych działał punkt konsultacyjny:





w Centrum Handlowym Blue City – 22.04.2017 r.,
w Centrum Handlowym Atrium Targówek – 6.05.2017 r.,
w Parku Żeromskiego – 13.05.2017 r.,
w Parku Moczydło – 14.05.2017 r.

Podczas spotkań w punktach konsultacyjnych uczestnicy wpisywali swoje komentarze na
specjalne plansze z infografikami, dedykowane poszczególnym celom strategicznym.
Zapraszaliśmy mieszkańców do rozmowy o przyszłości miasta oraz odpowiadaliśmy na
pojawiające się pytania.

.

Elektroniczne zgłoszenia uwag
Uwagi do projektu Strategii można było zgłaszać za pośrednictwem elektronicznego
formularza, udostępnionego na:
www.2030.um.warszawa.pl oraz www.konsultacje.um.warszawa.pl. Osoby wolące formułę
korespondencji mogły przesłać uwagi e-mailem na adres warszawa2030@um.warszawa.pl.
Papierowe zgłaszanie uwag
W Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy (w Wydziałach Obsługi Mieszkańców) oraz w Pałacu
Kultury i Nauki można było zgłosić uwagi na formularzu papierowym, który znajdował się
w folderze prezentującym skrót projektu Strategii. Formularze należało umieścić w urnie
oznakowanej logiem #Warszawa2030.

Warsztaty z młodzieżą
O projekcie Strategii rozmawialiśmy także z młodzieżą w ramach działań realizujących
Program Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020. Animatorzy programu
„Nastolatek w samorządzie” rozmawiali o projekcie Strategii #Warszawa2030 z kilkuset
uczniami i uczennicami w dwudziestu siedmiu szkołach ponadgimnazjalnych. Podczas
warsztatów młodzież zapisywała na planszach swoje pomysły na rozwój Warszawy.
Z projektem Strategii zapoznali się w warsztatowej formie także członkowie Młodzieżowej
Rady m.st. Warszawy, członkowie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Śródmieście, uczestnicy
Warszawskiej Akademii Młodych Liderów oraz członkowie samorządów uczniowskich
w czasie warsztatów w Centrum Kreatywności Targowa.
Inne inicjatywy
Dodatkową formą konsultacji była możliwość zapisania swoich uwag i pomysłów na
planszach konsultacyjnych, które były rozwieszone w kilku miejscach aktywności lokalnej,
a także w Centrum Komunikacji Społecznej i Centrum Kreatywności Targowa.
Informowanie o konsultacjach społecznych rozpoczęliśmy dwa tygodnie przed ich
inauguracją. Z myślą o tym, aby poinformować oraz zachęcić do udziału jak największą
liczbę warszawiaków, wykorzystaliśmy różne instrumenty komunikacji:
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Jak informowaliśmy o konsultacjach społecznych?
Informowanie o konsultacjach społecznych rozpoczęliśmy dwa tygodnie przed ich
inauguracją. Z myślą o tym, aby poinformować oraz zachęcić do udziału jak największą
liczbę warszawiaków wykorzystaliśmy różne instrumenty komunikacji:





zaproszenia od Pani Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz
przekazane listownie do mieszkańców;
indywidualne zaproszenia przekazane pocztą tradycyjną lub elektroniczną
do radnych miasta, burmistrzów i radnych dzielnic, a także uniwersytetów
trzeciego wieku, aktywistów miejskich, organizacji pozarządowych, komisji
dialogu społecznego, uczelni i działających przy nich kół naukowych, firm
oraz instytucji otoczenia biznesu;



informacje i banery reklamowe na stronach www.um.warszawa.pl,
www.2030.um.warszawa.pl, www.konsultacje.um.warszawa.pl;
informacje na stronach internetowych dzielnic, jak i ich profilach na
Facebooku;
informacje na profilu na Facebooku Warszawa2030;




spoty w transporcie publicznym (tramwaje, autobusy, metro);
reklamy na autobusach;



plakaty w przestrzeni publicznej m.in. w miejscach aktywności lokalnej,
siedzibach biur Urzędu Miasta, siedzibach urzędów dzielnic, ośrodkach
kultury, uczelniach, teatrach, muzeach, bibliotekach, księgarniach, kinach,
lokalach gastronomicznych;
plakaty (citylighty) umieszczone na przystankach komunikacji miejskiej;
foldery i ulotki wyłożone w miejscach aktywności lokalnej, siedzibach biur
Urzędu Miasta, siedzibach urzędów dzielnic, ośrodkach kultury,
uczelniach, teatrach, muzeach, bibliotekach, księgarniach, kinach, lokalach
gastronomicznych i wielu innych;












ogłoszenia w prasie ogólnomiejskiej („Gazeta Wyborcza”, „Super Express”,
naszemiasto.pl,);
ogłoszenie w prasie dzielnicowej („Echo Bemowa”, „Echo Białołęckie”,
„Echo Łomianek i Bielan”, „Echo Targówka, Bródna i Zacisza”, „Informator
Wawra”, „Echo na Woli”, „Informator Ochoty i Włoch”, „Informator
Żoliborza”, „Nowa Gazeta Praska”, „Passa”);
ogłoszenia w radio (Radio Pogoda Warszawa, Eska Rock Warszawa, Eska
Warszawa, Radio dla Ciebie);
ogłoszenia
na
portalach
internetowych
(tvnwarszawa.tvn24.pl,
warszawa.onet.pl, warszawa.naszemiasto.pl).
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Jak zapewniliśmy możliwość udziału
wszystkim zainteresowanym?
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby miejsca spotkań były dostępne dla osób z różnymi
niepełnosprawnościami oraz z trudnościami w poruszaniu się.
Spotkania rozpoczynaliśmy po godzinie 17:30, aby umożliwić udział
pracującym mieszkańcom.

Terminy oraz miejsca spotkań dzielnicowych były wskazywane przez
urzędy dzielnic, ponieważ to one najlepiej znają oczekiwania
społeczności lokalnej.

W każdym punkcie zapewnialiśmy opiekę nad dziećmi, tak aby
rodzice z małymi dziećmi mogli włączyć się w dyskusję o Warszawie
2030 roku.

W czasie głównych wydarzeń zagwarantowaliśmy:

transmisję online,

audiodeskrypcję dla osób niewidomych i niedowidzących,

tłumaczenie na język migowy,

pętlę indukcyjną dla osób używających aparatów słuchowych.
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Jakie są wyniki konsultacji społecznych?
Liczba i zakres zgłoszonych uwag
Łącznie otrzymaliśmy ponad 1600 uwag w postaci ustnej, papierowej oraz elektronicznej.
Najwięcej uwag wpłynęło podczas rozmów w punktach konsultacyjnych, za pośrednictwem
elektronicznego formularza oraz podczas spotkań z mieszkańcami w dzielnicach.
Najmniejszą popularnością cieszyły się urny do zgłaszania uwag w formie papierowej.

plansze
konsultacyjne
spotkania
tematyczne

papierowo - urna

1%

5%

punkty
konsultacyjne

23%

8%
elektronicznie mailem

12%

elektronicznie formularz

warsztaty
z młodzieżą

19%

15%
spotkania
w dzielnicach

17%

Uwagi zgłoszone podczas konsultacji społecznych dotyczyły przede wszystkim celów
strategii. Zwracano również uwagę na problemy ze wskaźnikami, braki w ramach opisu
systemu realizacji.
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Proponowano również modyfikację zapisów wizji Warszawy do 2030 roku.

zakres celów, np.:

71%

dodanie nowych lub zmianę nazw celów, uzupełnienie
opisów celów.

wskaźniki, np.

5%

dodanie definicji, źródeł danych dla wskaźników,
dostosowania
wskaźników
do
zakresu
celów
operacyjnych i strategicznych, określenia wartości
bazowych i docelowych

system realizacji, np.

5%

określenia źródeł finansowania strategii, przypisania
odpowiedzialności za realizację celów, doprecyzowanie
relacji między strategią a studium, wprowadzenia listy
programów wykonawczych do dokumentu, uwzględnienie
różnych scenariuszy

wizja, np.

1%

uwzględnienie specyfiki Warszawy, zaznaczenia pozycji
miasta względem innych metropolii, redakcja zapisów

Spośród wszystkich uwag 72% zostało rozpatrzonych pozytywnie. Były to uwagi, które:





proponowały zapisy, które w dokumencie już istniały (kategoria: uwzględniono –
zapis istnieje),
wprowadzono w całości (kategoria: uwzględniono – wprowadzono),
część elementów lub wybrane fragmenty zostały uwzględnione (kategoria:
uwzględniono częściowo),
nie zostały wprowadzone w treści projektu Strategii z uwagi na ich zbyt dużą
szczegółowość, ale zostaną przekazane biurom odpowiedzialnym za daną tematykę
do dyskusji na etapie opracowywania programów do Strategii (kategoria:
uwzględniono – do dalszych prac)1.

Część uwag miała charakter pytania lub komentarza, dlatego w nie było możliwości ich
rozstrzygnięcia.

1

Zgodnie z rekomendacjami ekspertów oceniających realizację poprzedniej edycji strategii (z 2005
roku), nowa Strategia powinna być dokumentem ogólnym (ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych). Szczegółowe rozwiązania in konkretne projekty do realizacji powinny
być natomiast zawarte w dokumentach wykonawczych, nazywanych programami.
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Nie uwzględniliśmy co 5 postulatu ze względu na to, że:




dotyczyły kwestii znajdujących się poza możliwościami wpływu samorządu lokalnego
(kategoria: odrzucono – poza oddziaływaniem),
były niejasne i budziły wątpliwości dotyczące ich interpretacji (kategoria: odrzucono –
niezrozumiałe),
występowały inne merytoryczne powody ich odrzucenia (kategoria: odrzucono).

pytanie lub
komentarz

odrzucono niezrozumiałe
odrzucono poza
oddziaływaniem

7%

1%

uwzględniono zapis istnieje

19%

2%
odrzucono

uwzględniono wprowadzono

18%

7%

uwzględniono
częściowo

8%
uwzględniono - do
dalszych prac

38%

Wprowadzone zmiany w projekcie Strategii
Wszystkie uwagi zostały wnikliwie przeanalizowaliśmy. Każda z nich była przedmiotem
dyskusji Zespołu Redakcyjnego oraz ekspertów, a następnie Grup Roboczych
ds. aktualizacji strategii. Ostatecznie rozpatrzeniem uwag zajął się Komitet Sterujący na
spotkaniu 19 czerwca 2017 r.
Najważniejszymi zmianami wprowadzonymi na podstawie zgłoszonych uwag są:
1. Podkreślenie w rozdziale Wprowadzenie, że Strategia jest skonstruowana tak, aby
wpływać na poprawę jakości życia wszystkich grup mieszkańców, niezależnie od
wieku itp.
2. Redakcja wizji w części opisującej przyjazne miejsce.
3. Uzupełnienie lub doprecyzowanie opisów celów strategicznych i operacyjnych, w tym
m.in.:
a. Zwrócenie uwagi na sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmioty
ekonomii społecznej w celu operacyjnym 2.4. Tworzymy warunki przyjazne
biznesowi;
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4.
5.
6.
7.

b. Wzmocnienie zapisów dotyczących korzystania z usług w celach
operacyjnych 2.2. Aktywnie spędzamy wolny czas blisko domu oraz 2.3.
Korzystamy z usług blisko domu, w tym zwrócenie uwagi na zachowania
prozdrowotne;
c. Dodanie w opisie celu operacyjnego 3.1. Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni
publicznej kwestii bezpieczeństwa;
d. Uwzględnienie w celu operacyjnym 3.3. Korzystamy z przyjaznego systemu
transportowego roli Wisły.
Zmiana nazwy celu strategicznego 4. z Innowacyjne środowisko na Twórcze
środowisko.
Dopracowanie zestawu wskaźników monitoringu oraz określenie ich definicji
i wartości bazowych i docelowych.
Określenie relacji między Strategią a studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Dokonanie profesjonalnej redakcji językowej dokumentu.
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Jakie konkretnie uwagi zebrano i w jaki sposób je rozstrzygnięto?
Zebrane uwagi przedstawiono w pięciu tabelach, w podziale na:
1.
2.
3.
4.
5.

Uwagi zgłoszone elektronicznie – s. 16
Uwagi zgłoszone papierowo i w punktach konsultacyjnych – s.155
Uwagi zgłoszone podczas spotkania inauguracyjnego i spotkań dedykowanych celom – s. 255
Uwagi zgłoszone podczas spotkań w dzielnicach – s. 277
Uwagi zgłoszone podczas warsztatów – s. 328

1. Uwagi zgłoszone elektronicznie
Lp.

1

2

3

Forma
zgłoszenia
uwagi

elektronicznie
formularz

elektronicznie
formularz

elektronicznie
formularz

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Treść uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Uzasadnienie

.Nowoczesna
Rysz

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Wspólne decydowanie o Warszawie możliwe jest wyłącznie
przy maksymalnej przejrzystości działań władz dla
mieszkańców miasta, organizacji pozarządowych i mediów.
Ostatnie lata pokazały, że we władzach samorządowych
Warszawy przy obecnym poziomie polityk w zakresie
transparentności dochodzi do tworzenia bulwersujących sieci
uwzględniono powiązań towarzyskich, rodzinnych i biznesowych,
zapis istnieje
niedopuszczalnych w warunkach uczciwego samorządu
konfliktów interesów, a także nepotyzmu. Mieszkańcy
Warszawy zaangażowani w rozwiązywanie problemów miasta
napotykali natomiast wiele trudności w zdobywaniu koniecznych
informacji.

Uwaga wpisuje się w opis celu 1.2. Wspólnie decydujemy o
naszym mieście, który zakłada, że zwiększeniu ulegnie
transparentność funkcjonowania samorządu, prowadzenie
otwartej polityki informacyjnej i rozwijanie instrumentów
współdziałania i wspólnego podejmowania decyzji.

.Nowoczesna
Rysz

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Szczególny nacisk powinien zostać w tym celu położony na
pełne wdrożenie zasady jawności we wszystkich władzach
samorządowych i spółkach miejskich oraz wzmocnienie
rozliczalności władzy przed mieszkańcami i mieszkankami.

uwzględniono zapis istnieje

Uwaga wpisuje się w opis celu 1.2.Wspólnie decydujemy o
naszym mieście, który zakłada, że zwiększeniu ulegnie
transparentność funkcjonowania samorządu, prowadzenie
otwartej polityki informacyjnej i rozwijanie instrumentów
współdziałania i wspólnego podejmowania decyzji.

.Nowoczesna
Rysz

Cel operacyjny 2.1 stosuje jako wskaźnik sukcesu "odsetek
mieszkańców zadowolonych z dostosowania oferty mieszkań
do ich potrzeb i możliwości finansowych". Zastosowany w tym
2.1. Mamy dostęp
celu indeks sukcesu jest próbą zwolnienia się z
do szerokiej
odpowiedzialności za jakość i stan liczbowy zasobu
oferty mieszkań
komunalnego mieszkań oraz obowiązków miasta wobec
warszawiaków dysponujących mniejszymi środkami
finansowymi - nie tylko osób ubogich czy wykluczonych

odrzucono w
całości

Zaproponowany w projekcie Strategii wskaźnik mierzący cel 2.1.
obejmuje zarówno pytanie dotyczące możliwości dostępu do
mieszkania w odniesieniu do możliwości finansowych jak i
oczekiwanego standardu mieszkania.

Lp.
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społecznie, ale także studentów czy pracowników czasowych.
Zastosowanie jako indeksu sukcesu "odsetka mieszkańców
zadowolonych z dostosowania oferty mieszkań do ich potrzeb i
możliwości finansowych" może być najwyżej jednym z
elementów oceny działań w tym zakresie, ponieważ jest on
oderwany od realiów sytuacji mieszkaniowej: procenta
2.1. Mamy dostęp
dochodów przeznaczanych przez mieszkańców na najem albo
do szerokiej
utrzymanie mieszkania, wielkości i jakości zasobu mieszkań
oferty mieszkań
komunalnych, okresu oczekiwania na mieszkanie komunalne
oraz ściągalności czynszów w tym zasobie. Indeks sukcesu
powinien uwzględnić wszystkie wyżej wymienione wskaźniki,
ponieważ one dopiero pozwolą na realną weryfikację polityki
miasta w tym zakresie.

.Nowoczesna
Rysz

2.4. Tworzymy
warunki
przyjazne
biznesowi

Tworzenie warunków przyjaznych biznesowi zostało słusznie
uwypuklone, ale omawia niewiele dostępnych w tym zakresie
narzędzi i będzie oceniane w oparciu o niewłaściwe kryteria. Po
pierwsze, zaproponowane "systemowe rozwiązania" zdają się
kłaść nacisk w dużej mierze na planowanie przestrzenne które,
choć kluczowe, jest tylko jednym z elementów tworzenia
dobrych warunków dla przedsiębiorców. Otoczenie przyjazne
biznesowi to także systemu ulg, przyjazna i zachęcająca do
długoterminowych inwestycji polityka zarządzania
nieruchomościami miejskimi, zasady i wytyczne obsługi
urzędowej przedsiębiorców czy odpowiednia polityka w
zakresie kształcenia nowych kadr i przekwalifikowywania już
pracujących. Tych aspektów w uwzględnionych działaniach
rażąco brakuje

.Nowoczesna
Rysz

2.4. Tworzymy
warunki
przyjazne
biznesowi

Po drugie, zaproponowany indeks sukcesu odwołujący się
wyłącznie do subiektywnej satysfakcji z warunków prowadzenia
działalności uniemożliwia realne zweryfikowanie skuteczności
wsparcia. Wskaźniki sukcesu powinny skupiać się na ilości
podmiotów, którym została udzielona pomoc i przełożeniu tej
pomocy na utrzymanie na rynku i rozwój ich biznesu.
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odrzucono w
całości

uwzględniono zapis istnieje

odrzucono w
całości

Uzasadnienie

Wskaźnik jest zbyt szczegółowy. Tego rodzaju wskaźniki zostaną
ujęte na poziomie programów wykonawczych i dostosowane do
dostępnych źródeł danych. Wskaźniki będą poddane ocenie
zewnętrznego ewaluatora.

Większość zagadnień wskazanych w uwadze jest elementem
celu 2.4., zostały one jedynie inaczej sformułowane. Cel zakłada,
że: „Zapewnienie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości
będzie wiązało się z wprowadzeniem systemowych rozwiązań
dostosowanych do potencjałów i specyfiki poszczególnych
dzielnic. Zwiększeniu ulegnie dostęp do informacji, wiedzy
biznesowej oraz usług doradczych. Wprowadzone zostaną
rozwiązania promujące lokalne produkty i usługi”. Jest to zakres
tożsamy z „zasadami i wytycznymi obsługi urzędowej
przedsiębiorców”, ale konkretne rozwiązania zostaną wskazane
na poziomie programu rozwoju.
„Wspierane będą inicjatywy nakierowane na podejmowanie i
rozwijanie współpracy przedsiębiorców z partnerami z sektora
biznesu, jak również z edukacji, nauki i kultury” – zapis ten
obejmuje zakres merytoryczny dotyczący „polityki w zakresie
kształcenia nowych kadr i przekwalifikowywania już pracujących”,
ale konkretne rozwiązania zostaną wskazane na poziomie
programu rozwoju.
Jeśli chodzi o „przyjazną i zachęcającą do długoterminowych
inwestycji politykę zarządzania nieruchomościami miejskimi”, w
strategii przewidziano, że: „Tworzone będą warunki do
inkubowania i sieciowania przedsiębiorstw, w tym z
wykorzystaniem oferty miejskich lokali użytkowych. Przygotowana
i promowana będzie oferta terenów inwestycyjnych”. Zagadnienia
te należy uznać za tożsame, natomiast konkretne rozwiązania
zostaną wskazane na poziomie programu rozwoju.
Nie można się więc zgodzić z uwagą, że aspektów tych w
projekcie Strategii brakuje.
Wskaźniki monitoringu Strategii, z uwagi na fakt, że jest ona
dokumentem ogólnym, niedefiniującym konkretnych projektów i
rozwiązań, powinny być wskaźnikami oddziaływania i dalszego
rezultatu a nie wskaźnikami produktu czy rezultatu
bezpośredniego, jak wynika z treści uwagi. Wskaźniki sukcesu
skupiające się na liczbie podmiotów objętych wsparciem i
wymiernych efektach tego wsparcia będą monitorowane na
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Uzasadnienie
poziomie programu rozwoju i konkretnych projektów.

7

elektronicznie
formularz

.Nowoczesna
Rysz

8

elektronicznie
formularz

.Nowoczesna
Rysz

9

elektronicznie
formularz

.Nowoczesna
Rysz

Cel operacyjny 3.2 dotyka niezmiernie szerokiego zakres
problemów, a jego osiągnięcie będzie wymagało wysokiej
jakości i innowacyjnych rozwiązań w celu pogodzenia go z
celami inwestycyjnymi miasta. Wszystkie kwestie w nim
poruszone: jakość wody i powietrza, zarządzenia odpadami,
3.2. Żyjemy w
spójność istniejących w mieście siedlisk i ich bioróżnorodność,
czystym
zabezpieczenie przed zmianami klimatu i przepuszczalność,
środowisku
rozwój zielonej oraz błękitnej infrastruktury, poprawa ilości i
przyrodniczym
jakości terenów zielonych są możliwe do zanalizowania w
mierzalnych, opartych na rzetelnych danych wskaźnikach.
Zastosowanie jako wskaźnika sukcesu tego celu operacyjnego
"odsetka mieszkańców wykazujących postawy proekologiczne"
zakrawa na śmieszność i jest wyrazem kompletnego braku
zrozumienia w Strategii problemów środowiskowych.
Jedyne wskaźniki, jakie w tym zakresie znajdują uzasadnione
zastosowanie to dane pokazujące postępy w poprawie stanu
środowiska: procent, o jaki zwiększone zostały przestrzenie
zielone w mieście; ilość dni, w które przekroczone zostały
dopuszczalne normy stężeń pyłów, tlenków azotu,
3.2. Żyjemy w
benzo(a)pirenu oraz ozonu w powietrzu; ilość posadzonych i
czystym
utrzymanych przez odpowiedni czas w dobrym stanie drzew;
środowisku
spadek misji dwutlenku węgla przez miasto; procentowy sposób
przyrodniczym
zagospodarowania i przetwarzania produkowanych w
Warszawie odpadów; obszary powierzchni przepuszczalnych;
ilość i stan zielonej i błękitnej infrastruktury, która może pomóc
przygotować Warszawę do zmian klimatu; zakres stosowania
tzw. klauzul zielonych w zamówieniach miejskich.
Cel operacyjny 3.3 przedstawia założenia w zakresie zmian
systemu transportowego w Warszawie, których realizacja
niestety nie będzie możliwa do zweryfikowania. Ocena budowy
przyjaznego systemu transportu w mieście nie może ograniczać
się do sprawdzenia deklarowanego odsetka podróży środkami
transportu publicznego i rowerem. O sukcesie nowego systemu
3.3. Korzystamy z
transportowego powinny świadczyć także mierzalne wskaźniki,
przyjaznego
jak: dostępności transportu publicznego i rowerowego dla
systemu
mieszkańców miasta blisko miejsca zamieszkania; skrócenie
transportowego
czasu przejazdu do celu; zmiana ilości samochodów
wjeżdżających do i wyjeżdżających z centrum każdego dnia;
stopień zakorkowania kluczowych ulic; punktualność oraz
odczuwany komfort podróży transportem publicznym. Bez
oceny tych elementów nie będzie możliwe zweryfikowanie, czy
rzeczywiście system transportowy jest przyjazny.

18

uwzględniono wprowadzono w
całości

Wskaźnik zostanie doprecyzowany. Zostanie wprowadzony
indeks jakości środowiska przyrodniczego, który będzie bazował
na danych GUS.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Wskaźnik zostanie doprecyzowany. Zostanie wprowadzony
indeks jakości środowiska przyrodniczego, który będzie bazował
na danych GUS.

odrzucono w
całości

Proponowane wskaźniki dotyczą kwestii bardzo szczegółowych,
które zgodnie z wynikami Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju
Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku powinny znaleźć w
dokumencie wykonawczym do Strategii.

Lp.
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W strategii należy ponadto uwzględnić ambitne cele w zakresie
budowy parkingów podziemnych, ukończenie obwodnic:
Śródmieścia i ringu autostradowego dookoła Warszawy,
scalenie dzielnic rozdzielonych obecnie barierami
3.3. Korzystamy z
komunikacyjnymi, jakimi są biegnące przez Warszawę tor
przyjaznego
kolejowe oraz Wisła, położenie nacisku na rozwój komunikacji
systemu
szynowej w formie pociągów miejskich i podmiejskich tak, by
transportowego
spełniały swoją funkcję powszechnie wybieranego przez
warszawiaków środka transportu oraz stworzenie infrastruktury
niezbędnej dla funkcjonowania dużych ilości samochodów
elektrycznych.

11

elektronicznie
formularz

.Nowoczesna
Rysz

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

12

elektronicznie
formularz

.Nowoczesna
Rysz

Cele strategiczne
i operacyjne

13

elektronicznie
formularz

.Nowoczesna
Rysz

Cele strategiczne
i operacyjne

Zła jakość przestrzeni w Warszawie ma przełożenie na wiele
problemów, z jakimi boryka się obecnie miasto. Chociaż
wymienione są działania, które mają poprawić zdegenerowaną
warszawską przestrzeń, to w Strategii nie widać woli realnego
zmierzenia ich skuteczności. "Zwartość zabudowy"
zastosowana jako wskaźnik sukcesu nie jest równoznaczna z
funkcjonalnością przestrzeni, którą ta zabudowa tworzy. Jest
też tylko częściowo powiązana z zakładany ułatwieniem
przemieszania się w strukturze miasta. W związku z tym, w celu
uczciwej oceny realizacji tworzenia funkcjonalnej przestrzeni,
wskaźnik sukcesu powinien być uzupełniony o procentowy
udział terenów miasta pokrytych kompletnymi planami
zagospodarowania przestrzennego oraz średnie długości
czasów przejazdu do, z i między poszczególnymi centrami.
3. Brak merytorycznego odniesienia Strategii do innych
regionalnych, krajowych i międzynarodowych dokumentów
planistycznych
Opublikowany dokument wspomina, ale nie odnosi się
merytorycznie do takich dokumentów o charakterze
strategicznym jak Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego
Warszawy do 2030 roku, Strategia Rozwoju Województwa
Mazowieckiego do 2030 roku, Strategia Rozwoju Polski
Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030 czy
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030.
Niestety, pomija inne relewantne dla jego treści dokumenty
strategiczne, takie jak polska Krajowa Polityka Miejska,
europejska strategia Europa 2020 czy Agenda na Rzecz
Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ oraz wiodące światowe
dokumenty programowe, takie jak Charter of the New
Urbanism.
4. Brak nacisku na budowę spójnej i rozpoznawalnej marki
Warszawy
Chociaż Strategia w pewnych punktach wspomina o budowie i
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Rozstrzygnięcie
uwag

Uzasadnienie

do dalszych prac

Kwestia rozwoju komunikacji szynowej została uwzględniona w
zakresie interwencji celu 3.3., kwestia eliminacji barier
przestrzennych została uwzględniona w zakresie interwencji celu
3.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Mobilności i Transportu) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

uwzględniono
częściowo

Wskaźnik zostanie dopracowany tak, aby odnosić się do trzech
uszczegóławiających go wymiarów.

uwzględniono
częściowo

Jako załącznik do Strategii zostanie dodane zestawienie
prezentujące powiązania z innymi dokumentami. Fragment, na
który odwołał/a się autor/ka uwagi odnosi się do wyników
ewaluacji mid-term, a nie analiz powiązań celów projektu
Strategii.

odrzucono w
całości

Budowanie marki Warszawy będzie pochodną przyjętej Strategii,
ponieważ będzie efektem świadomie realizowanych i
komunikowanych celów. To z czym ma być utożsamiana
Warszawa jest kwestią szczegółową i domeną marketingu miasta.

Lp.
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Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi
podnoszeniu marki Warszawy, to nie precyzuje, z czym
konkretnie Warszawa miałaby być utożsamiana i co ma
wyraźnie wyróżniać ją na tle innych konkurencyjnych metropolii.
Dokument zdaje się niesłusznie zakładać, że wizerunek miasta
oraz pozytywne skojarzenia z nim ukształtują się samoistnie w
toku realizacji z sukcesem kolejnych założeń Strategii.
Uznajemy to założenie za błędne. Strategia powinna do
zagadnienia budowy marki "Warszawa" (przede wszystkim za
granicą) podejść w sposób zdecydowanie bardziej
przemyślany. Powinna precyzować, jakie skojarzenia i emocje
będzie budzić miasto w przyszłości, czym w oczach
zewnętrznych obserwatorów będzie się pozytywnie wybijać.
5. Brak celów związanych z wpływem Warszawy na
kształtowanie polityk na poziomie krajowym i regionalnym
Samorząd Warszawy przez ostatnie lata nie wykorzystywał
pozycji i znaczenia miasta do skutecznego promowania
korzystnych z punktu widzenia stolicy rozwiązań prawnych i
niewystarczająco uczestniczył w kluczowych procesach
legislacyjnych. Problemy z reprywatyzacją, planowaniem
przestrzennym, polityką transportową czy jakością powietrza
wynikają w dużej mierze z braku albo nieadekwatności
powszechnie obowiązujących przepisów tworzonych przez
Sejm albo sejmik województwa do wyzwań stojących przed
dużymi miastami. Strategia rozwoju miasta nie będzie mogła
zostać w pełni zrealizowana, jeśli nie będzie w niej określone,
jak samorząd chce walczyć o interesy miasta na polu krajowym.
6. Niepełne cele strategiczne i operacyjne oraz nieprawidłowe
wskaźniki sukcesu ich realizacji
Poszczególne cele strategiczne i operacyjne często nie kładą
nacisku na rozwiązanie najważniejszych problemów, które
dotykają objęte nimi obszary działalności miasta. Co gorsza,
dobrane wskaźniki sukcesu ich realizacji w wielu przypadkach
oderwane są od faktycznych działań i ukończonych zadań, zaś
zbyt często odwołując się wyłącznie do fragmentarycznych
badań satysfakcji.

20

Uzasadnienie
Konkretne projekty w zakresie kształtowania wizerunku
Warszawy za granicą będą przedmiotem prac podczas
opracowywania programów wykonawczych do celów 4.3. oraz
4.4.

odrzucono w
całości

W projekcie Strategii już w wizji Warszawy położono silny nacisk
na rolę Warszawy na arenie krajowej i międzynarodowej
(...Śmiało wychodzące naprzeciw wyzwaniom, inspirujące
innych....). Generowanie innowacji przez warszawski samorząd
(cel 4.2.) oraz rozwijanie relacji instytucjonalnych w ramach
różnych sieci współpracy (cel 1.2.) będzie przekładało się na
pozycję Warszawy oraz możliwości oddziaływania na inne
podmioty.

odrzucono w
całości

Pierwsza część uwagi jest niejasna i w związku z tym nie ma
możliwości ustosunkowania się do niej. Cele strategiczne i
operacyjne powstawały na bazie wyników dyskusji ze
społecznością lokalną i innymi interesariuszami oraz wyników
diagnozy. Wskaźniki w dokumencie strategicznym powinny mieć
charakter wskaźników oddziaływania oraz dalszego rezultatu a
nie wskaźników produktu i bezpośredniego rezultatu. Cześć
wskaźników zostanie dopracowanych pod katem lepszego
odzwierciedlania zakresu celu.

Lp.
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Potencjały i
wyzwania
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elektronicznie
formularz

.Nowoczesna
Rysz

Potencjały i
wyzwania

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

a) Nieadekwatną do potrzeb dostępność żłobków i
przedszkoliBrak miejsc w publicznych, a nawet prywatnych
żłobkach i przedszkolach oraz wysokie koszty zapewnienia
prywatnej opieki dzieciom to palący problem wielu rodziców,
którym przez to trudniej pogodzić rozwój zawodowy i osobisty z
posiadaniem potomstwa. To zjawisko szczególnie dotkliwie
dotyka mieszańców młodszych dzielnic Warszawy, takich jak
Białołęka czy Targówek. Nieadekwatna sieć placówek zmusza
rodziców do szukania ich w innych dzielnicach i regularnego
dowożenia dzieci, co przyczynia się do pogorszenia jakości
transportu i powietrza w mieście. W związku z tym problem
dostępności żłobków i przedszkoli powinien zostać
uwzględniony w Strategii.
b) Wzrost wśród części mieszkańców miasta nastrojów
skrajnych, nacjonalistycznych, rasistowskich i homofobicznych.
W społeczeństwie polskim obserwujemy od pewnego czasu
intensyfikację skrajnych postaw i nastrojów. Statystyki policyjne
wykazują wzrost ilości przestępstw z nienawiści. Nie omija to
Warszawy, w której dochodziło do głośnych ataków na tle
narodowościowym, rasowym, religijnym czy związanych z
orientacją seksualną, które były skierowane zarówno przeciwko
indywidualnym osobom, jak i siedzibom zrzeszających je
organizacji czy prowadzonym przez nie biznesom. Z uwagi na
to Strategia nie może pominąć wyzwania, jakim jest
powstrzymanie tych zjawisk uderzających w bezpieczeństwo i
komfort mieszkańców, jak i wizerunek miasta.
c) Nieadekwatny do potrzeb nowoczesnej gospodarki oraz
wymogów prawa unijnego system gospodarowania odpadami
Warszawa produkuje znaczące ilości odpadów. Jednak stolica,
zamiast być krajowym liderem we wdrażaniu nowoczesnych
technologii przetwarzania i odzyskiwania z nich surowców (co
tworzy nowe, często wymagające wysokich kwalifikacji miejsca
pracy), ma problemy ze spełnianiem minimalnych wymagań
narzucanych przez prawo w tym zakresie. Wraz z
wprowadzaniem coraz surowszych kryteriów i wzrastającym
naciskiem na tworzenie w Unii Europejskiej gospodarki
cyrkularnej w okresie do 2030 kłopoty miasta będą się tylko
zaostrzać. Ze względu na to Strategia powinna jasno
zidentyfikować problem niskiej jakości i nieadekwatności
obecnej polityki w zakresie odpadów.
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Uzasadnienie

odrzucono w
całości

W świetle polskiego prawa od 1 września 2017 r. dzieci w wieku
3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego
w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.
Oznacza to, że samorząd musi zapewnić miejsce w przedszkolu
albo innej formie wychowania przedszkolnego dla każdego
dziecka od 3. roku życia, którego rodzice złożą wniosek. Innym
problemem jest dostępność do żłobków, choć w tym przypadku
m.st. Warszawa od września 2017 r. wprowadza bon żłobkowy
wart 400 zł dla. Jednocześnie do 2018 roku liczba miejsc w
publicznych żłobkach ma się zwiększyć o 2,3 tys. miejsc. Tym
samym w najbliższym czasie kwestia dostępu do tych usług
znacznie się poprawi. Nie stanowi to kluczowego wyzwania i
dlatego nie zostało ono uwzględnione w wykazie wyzwań.
Jednocześnie kwestią do poprawy pozostaje rozmieszczenie tych
usług, co zostało podjęte w celu 2.3. projektu Strategii.

odrzucono w
całości

Wskazywane zjawisko ma charakter marginalny w porównaniu do
innych zidentyfikowanych wyzwań.

odrzucono w
całości

Wskazane zjawisko ma charakter bardzo szczegółowy w
porównaniu do zidentyfikowanych wyzwań. Nie mniej kwestia
gospodarki odpadami jest podjęta w celu operacyjnym 3.2.
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Rozstrzygnięcie
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Treść uwagi
d) Nieukończony proces integracji obszaru metropolitarnego
Warszawy
Kontrowersje wokół wycofanego w ostatnim czasie z Sejmu
projektu nowej ustawy o ustroju m. st. Warszawy, który w
swoich założeniach znacząco zmieniał status prawny
Warszawy oraz okolicznych miast i gmin pokazały, że aktualny
jest problem metropolitarność stolicy. W Strategii nie można
pomijać faktu, że metropolia warszawska stanowi funkcjonalną i
ekonomiczną całość, z czego wynika szereg wyzwań,
zwłaszcza w obszarze transportu i ochrony środowiska. Biorąc
pod uwagę nie zawsze sprzyjające otocznie prawne oraz
naturalne trudności, jakie wynikają ze współdziałania licznych
jednostek samorządu terytorialnego o niejednokrotnie
rozbieżnych interesach, problem dokończenia integracji i
przyszłego rozwoju całego obszaru metropolii.
Brak określenia misji samorządu Warszawy
Strategia przedstawia wizję miasta, jaka ma się urzeczywistnić
do 2030 roku. W Strategii brakuje jednak określenia misji władz
Warszawy, które dla realizacji tej wizji będą miały kluczowe
znaczenie. Strategia powinna więc zawierać jasno
zdefiniowane, przyświecające wszystkim podmiotom
warszawskiego samorządu zadanie i cel, określające ich rolę w
wykonywaniu jej założeń. Urzędnikom i władzom wszystkich
szczebli potrzeba zrozumiałej misji, która będzie dla nich
punktem odniesienia w codziennej pracy.
W naszej opinii, w świetle zaproponowanej wizji miasta, misją
samorządu Warszawy powinno być aktywne budowanie z
udziałem warszawiaków najwyższej jakości życia w naszym
mieście i najlepszych warunków do rozwoju dla wszystkich jego
mieszkańców.

Jest: TWORZYMY WARUNKI PRZYJAZNE BIZNESOWI
Sugestia: TWORZYMY WARUNKI PRZYJAZNE lokalnemu
rynkowi pracy i BIZNESOWI
Uzasadnienie: Z opisu celu wynika, i słusznie, że chodzi o
szerszy zakres działań nie tylko o zakładanie własnych firm.
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Uzasadnienie

odrzucono w
całości

Projekt Strategii nie pomija faktu, że Warszawa jest częścią
obszaru metropolitalnego. Odnosi się do tego w celu 1.2. (gdzie
mowa jest wprost o rozwijaniu instytucjonalnych relacji w
obszarze metropolitalnym), jak również w celach 2.3., 3.2. i 3.3.
(celach, które szczególnie wymagają uwzględnienia otoczenia
Warszawy). Współpraca metropolitalna w ostatnich latach bardzo
się rozwija, czego przykładem jest choćby realizacja
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych czy mówienie wspólnym
głosem w kontekście propozycji utworzenia jednostki
metropolitalnej. Należy również zauważyć, że wyznaczenie nowej
jednostki NUTS2 będzie sprzyjało jeszcze większej współpracy.
Dlatego nie można uznać kwestii integracji obszaru
metropolitalnego za wyzwanie.

odrzucono w
całości

W nowej edycji Strategii świadomie zrezygnowano z elementu
nazywanego misją, z uwagi na fakt, że w najogólniejszym ujęciu
misja to: sens istnienia, cel do spełnienia (ale nie osiągnięcia),
powód, dla którego coś istnieje (Planowanie strategiczne.
Poradnik dla administracji 2012, str. 54). Tym samym misja
każdego samorządu lokalnego jest taka sama i wiąże się (za
Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej) z zaspokajaniem potrzeb
wspólnoty samorządowej (art 166, ust. 1). Kwestia wzmocnienia
misji wśród urzędników została zawarta w opisie celu 1.2.

odrzucono w
całości

W całym projekcie Strategii przyjęto jednolitą metodę
redagowania nazw celów operacyjnych, która zakładała, że
nazwy te powinny być krótkie i zwracać uwagę na główne obszary
oddziaływania celu. Tak też jest w tym przypadku. Oprócz nazwy,
każdy cel operacyjny ma również opisowy podtytuł, w którym
szerzej wyjaśniono jego zakres merytoryczny. W podtytule tym
wskazano, że „Rozwiniemy system wsparcia osób zakładających
własną działalność gospodarczą oraz rozwoju firm w
poszczególnych dzielnicach, aby efektywniej wykorzystywać
zasoby dzielnic oraz stymulować lokalne rynki pracy”.
Wprowadzenie zaproponowanej zmiany zaburzyłoby przyjętą
metodę formułowania celów.
W opisie celu wskazano dodatkowo, że: „Codzienna aktywność
związana z działalnością zawodową mieszkańców wymaga
dostępu do miejsc pracy lub możliwości prowadzenia własnego
biznesu” oraz „Wsparcie uzyskają również organizacje
pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej oferujące miejsca
pracy” (zapis po zmianie uwzględniającej inną uwagę).
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4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Jest: Realizacja tego celu wymaga zastosowania systemowych
rozwiązań, obejmujących: wykorzystanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych. Sugestia: Wymienić należy
kilka rozwiązań, nie tylko zastosowanie nowych
technologii.Uzasadnienie: Wynika to również z tekstu. Te
systemowe rozwiązania powinny pojawić się w sferze kultury,
edukacji, nauki.

odrzucono w
całości

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Jest: uwzględnienie w planowaniu przestrzennym jakościowego
wymiaru przestrzeni publicznych”
Sugestia: „uwzględnienie w planowaniu przestrzennym
jakościowego wymiaru przestrzeni publicznych, w tym
infrastruktury społecznej”
Uzasadnienie: w Warszawie brakuje infrastruktury społecznej
(edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej, związanej z ochroną
zdrowia, pomocą społeczną). Jest ona nierównomiernie
rozłożona w dzielnicach, zapomina się o niej na nowych,
deweloperskich osiedlach stąd konieczność zaakcentowania,
że jest ważna.

do dalszych prac

Formuła prac

Ogólna

Ogólna

Wprowadzenie jest zbyt lapidarne i niewiele mówiące. Podany
następnie zestaw pozytywnych i negatywnych cech, zapisanych
w dwóch kolumnach słabo się czyta. Wydaje się, że ułożone są
chaotycznie i przez to nie oddają diagnozy strategicznej.
Sugestia: Dodać na początku kilka zdań o syntezie diagnozy
strategicznej, a następnie zastosować logiczną, zgodną z
zalecanymi metodami, analizę SWOT.
Projekt wymaga konsultacji polonistycznej. Wiele fragmentów,
wbrew założeniom, zapisanych jest specjalistycznym stylem.
Fragmenty, w których występują długie zdania najeżone
specjalistycznymi terminami, należałoby uprościć, zapisując to
samo w kilku zdaniach. W projekcie udostępnionym do
konsultacji nie ma słownika terminów, ale w poprawionej wersji
strategii ta część wydaje się niezbędna.
Jeśli to możliwe, warto chociaż trochę pogłębić wnioski z
diagnozy strategicznej. Budzi obawy, że ta została oparta w
dużej części na danych wtórnych: informacjach Biur oraz
statystyce publicznej (jakość tych informacji była wielokrotnie
krytykowana). Rozpoznanie najtrudniejszych problemów miasta
wydaje się pobieżne. Brak naukowych i praktycznych dowodów,
że akcentowane cele związane głównie z rozwojem wspólnot
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Uzasadnienie
Zagadnienie lokalnych rynków pracy i tworzenia nowych miejsc
pracy jest więc w strategii poruszone i nie wymaga
doprecyzowania.
Szczegółowe rozwiązania w różnych sferach życia społecznego
zostaną opracowane na etapie tworzenia programów
wykonawczych do strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia rozwoju systemu infrastruktury społecznej jako jednego z
elementów przestrzeni publicznych podjęta została w opisie celu
3.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Architektury i Planowania
Przestrzennego) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

uwzględniono
częściowo

Rozdział zostanie przebudowany. Zostanie wprowadzone
nawiązanie do diagnozy strategicznej, w której zawarta jest
analiza SWOT. Zestawienie potencjałów i wyzwań zostanie
uporządkowane.

uwzględniono
częściowo

Projekt Strategii zostanie poddany redakcji, co jednak nie
oznacza, że zostaną wyeliminowane specjalistyczne terminy.
Strategia jest najważniejszym dokumentem planistycznym i musi
być sformułowana w sposób profesjonalny, zrozumiały dla
przyszłym realizatorów. Dla mieszkańców i innych grup
interesariuszy będzie przygotowany materiał prezentujący
Strategię w sposób dostosowany do percepcji danej grupy.

odrzucono w
całości

Cele określone w projekcie Strategii zostały sformułowane na
bazie pogłębionej diagnozy miasta, głosów mieszkańców i innych
interesariuszy oraz wiedzy i doświadczenia ekspertów, zarówno
pracujących w ramach Grup Roboczych ds. aktualizacji strategii,
jak i zatrudnionych ekspertów.
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Uzasadnienie

mieszkańców i lokalnością przyczyniły się gdziekolwiek, do
rozwiązania tych trudnych problemów.
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elektronicznie
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Wprowadzenie

Fundacja
Kultury Dialogu

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Jest: Cele operacyjne są ze sobą powiązane – poszczególne
cele wspierają realizację lub są warunkowane osiągnięciem
innych, bądź wspólnie tworzą wartość dodaną, stanowiącą
bezpośredni wkład w osiągnięcie wizji.
Sugestia: Zapisanie tego samego po korekcie polonistycznej, w
sposób przystępny dla mieszkańców
Jest "Opiera się na fundamentach zbudowanych podczas
realizacji poprzednich edycji strategii oraz wdrażanych polityk
sektorowych,"
Sugeruje się zapis " Opiera się na fundamentach zbudowanych
podczas realizacji poprzednich edycji tej strategii oraz
Społecznej Strategii Warszawy, a także wdrażanych polityk
sektorowych".
Uzasadnienie - Społeczna Strategia nie była polityką
sektorową, branżową i powstała po to by integrować sektorowe
polityki"
Jest "Ten potencjał wspierają osoby odwiedzające Warszawę"
Sugeruje się "Ten potencjał tworzą także osoby odwiedzające
Warszawę" (W tym przypadku "wspieranie potencjału", to zbyt
abstrakcyjne, niezręczne sformułowanie.
Uwaga ogólna: wstęp nie jest napisany przystępnym językiem.
Wskazane byłaby redakcja polonistyczna
Jest: "W pracach nad strategią bardzo ważną rolę odegrały
opinie i spostrzeżenia społeczności lokalnej – mieszkańców,
przedsiębiorców, organizacji, jak i innych interesariuszy. To na
ich podstawie sformułowano wizję Warszawy w 2030 roku,
diagnozę miasta, jak i cele do realizacji”
Sugeruje się: Jak i innych interesariuszy, a także analizy
efektów dotychczasowych programów miasta. To na tej
podstawie sformułowano..."
Uzasadnienie: w diagnozie strategicznej opierano się
częstokroć na materiałach monitoringu tych programów"
W części Cel strategiczny 1 proponujemy dodać i rozwinąć cel
operacyjny (jako cel 1.1):

uwzględniono wprowadzono w
całości

Projekt Strategii zostanie poddany redakcji.

odrzucono w
całości

Brak uzasadnienia dla wyróżniania jednego dokumentu.
Proponowane uzupełnienie nie wnosi istotnej informacji do
syntetycznego zapisu.

uwzględniono
częściowo

Projekt Strategii zostanie poddany redakcji. Forma
szczegółowego zapisu zostanie zatem przesądzona na
późniejszym etapie.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Projekt Strategii zostanie poddany redakcji.

odrzucono w
całości

Proponowana zmiana zaburza logikę akapitu. Ten fragment jest
poświęcony partycypacyjnemu budowaniu Strategii.

„Mamy energię do działania i jesteśmy otwarci na zmiany”
32

elektronicznie
formularz

Uzasadnienie: Cele operacyjne „Dbamy o siebie nawzajem” i
„Wspólnie decydujemy o naszym mieście” mają szansę na
powodzenie o ile mieszkańcy i mieszkanki będą do nich
odpowiednio przygotowani. Oznacza to często zaspokojenie
podstawowych potrzeb np. związanych ze zdrowiem czy
poczuciem bezpieczeństwa. Potrzeby te nie zawsze mogą być
zaspokojone poprzez udzielanie sobie wzajemnego wsparcia
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uwzględniono
częściowo

Cel operacyjny 1.1. zostanie uzupełniony, zgodnie z sugestią
zawartą w uwadze, o kwestie związane z dbałością o zdrowie.
Ponadto zostanie zwrócona uwaga na kwestie prozdrowotne celu
2.2. Aktywnie spędzamy czas blisko domu.
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(jak w celu 1.1), a jednocześnie są warunkiem koniecznym dla
stworzenia warunków do samopomocy i samoorganizacji.
Dlatego ważne jest wskazanie odrębnego celu. Tym bardzie, że
cel strategiczny 1 ma być kluczowy dla całej strategii, co z
proporcji w opisie i liczby celów operacyjnych zawartych w
projekcie nie wynika.
Przyjęte wskaźniki do mierzenia osiągnięcia celów na chwilę
obecna nie posiadają żadnych wartości ani sposobu ich
pomiaru np. cel odsetek mieszkańców uważających, że w
okolicy ich zamieszkania żyje się wygodnie- a jaki odsetek jest
dzisiaj, i ile zamierzamy poprawić ten wskaźnik. Obecna
formuła nie pokaże żaden zmiany, jeśli nie ma wartości
wyjściowej. Czy wskaźnik będzie liczony poprzez badanie
społeczne? Jeśli tak to bez wartości początkowej, jakikolwiek
odsetek osiągniemy zawsze będzie on mógł być uznany za
sukces. Nawet gdyby spadł, bo tego nie będziemy wiedzieli bez
badań wstępnych.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Wskaźniki zostaną dopracowane. Każdy ze wskaźników zostanie
opisany przez wartości bazowe, pośrednie (dla roku 2023) oraz
docelowe (dla roku 2030). W załączniku do Strategii każdy
wskaźnik zostanie opisany – zostanie podana definicja, źródło
danych itp.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Wskaźniki zostaną dopracowane. Każdy ze wskaźników zostanie
opisany przez wartości bazowe, pośrednie (dla roku 2023) oraz
docelowe (dla roku 2030). W załączniku do Strategii każdy
wskaźnik zostanie opisany - zostanie podana definicja, źródła
danych itp.
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Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń
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Fundacja
Kultury Dialogu

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Kolejne wskaźniki podobnie np. cel 3.1 Indeks jakości
przestrzeni publicznych - a jak ten indeks zostanie wyliczony,
co posłuży do jego wyliczenia, oraz wartość ma dziś.

Cele strategiczne
i operacyjne

Mimo zapisu, iż „Najsilniejszy wpływ na osiągnięcie wizji
Warszawy będzie miała realizacja celu 1. Odpowiedzialna
wspólnota” akcenty w Strategii są tak rozłożone, że więcej
uwagi przykłada się do Celu str. 4 – Innowacyjne środowisko,
jest on rozpisany w sposób pogłębiony, podczas gdy Cel str. 1
– Odpowiedzialna wspólnota nie wychodzi poza deklaratywne
sformułowania, że mamy się wzajemnie wspierać i
uwzględniono
współdecydować o Warszawie. Cel ten nie zawiera odpowiedzi
częściowo
na wiele poważnych wyzwań, przed jakimi stoi Warszawa, które
związane są z rozwarstwieniem i wykluczaniem społecznym.
Brak pogłębionych rozwiązań, które mogłyby wyznaczać
możliwe kierunki rozwiązywania czekających nas w najbliższej
przyszłości problemów z różnicowaniem się społeczeństwa
(różnice ekonomiczne, emigranci, starzenie się społeczeństwa),
a także wciąż niskim kapitałem społecznym.
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25

Uzasadnienie

W ramach celu strategicznego 1. zostanie wydzielony dodatkowy
cel operacyjny, w którego zakres wejdzie w szczególności
bezpieczeństwo socjalne, postawy prozdrowotne oraz
umiejętność odnalezienia się w dynamicznie zmieniającym się
świecie. Jednocześnie zwracamy uwagę, że kwestia problemów
społecznych jest przedmiotem wymaganego prawnie dokumentu
o nazwie strategia rozwiązywania problemów społecznych.

Lp.
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podmiot
zgłaszający

Fundacja
Kultury Dialogu

Przedmiot uwagi

Potencjały i
wyzwania

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

W części potencjały/wyzwania proponujemy dopisać:
1. „Zwiększająca się różnorodność kulturowa, światopoglądowa
oraz różnice związane ze stylem życia osób zamieszkujących
lub odwiedzających miasto” (po stronie potencjałów)
i odpowiednio w części wyzwania:
„Lęk przed innością, mała otwartość na zmiany i różnorodność
wśród mieszkańców Warszawy”
Uzasadnienie: Różnorodność może być jednym z kluczowych
atutów, wyróżniających Warszawę na tle kraju. Sama obecność
osób prezentujących różne kultury, światopoglądy czy styl życia
nie zapewni pozytywnych zmian (a osoby te napływają do
Warszawy traktując to miasto jako szansę na życie zgodne ze
swoimi preferencjami). Bez wsparcia związanego z otwartością
na różnorodność sytuacja ta może raczej wzmacniać napięcia
społeczne niż tworzyć otwartą społ

odrzucono w
całości

do potencjałów: „Duża liczba organizacji pozarządowych
realizujących zadania związane z rozwiązywaniem problemów
wielu grup społecznych i wzmacniających markę Warszawy
poprzez realizowane działania”. (po stronie potencjałów)
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Fundacja
Kultury Dialogu

Potencjały i
wyzwania

Uzasadnienie: W Warszawie swoją siedzibę ma wiele
odrzucono w
organizacji pozarządowych, które dla Urzędu Miasta stanowią
całości
partnera w realizowaniu wielu polityk miejskich. Struktura, a
także rozwiązania w zakresie dialogu między Urzędem Miasta a
ngo-sami jest inspiracją dla innych samorządów. Zadania
realizowane przez organizację pozarządowe realnie wpływają
na życie mieszkańców Warszawy i funkcjonowanie miasta jako
takiego.

Uzasadnienie

Proponowane potencjał i wyzwanie nie stanowią wyróżnika
Warszawy w porównaniu z zagranicznymi miastami
porównawczymi. Jednocześnie w porównaniu do innych
potencjałów i wyzwań cechują się mniejszym znaczeniem, a w
związku z tym nie mogą być uwzględnione w projekcie Strategii.

Duża liczba organizacji pozarządowych wykonujących zadania
państwa/samorządu może równie dobrze świadczyć o
niewydolności administracji lokalnej i spychaniu
odpowiedzialności z instytucji państwowych na obywateli.
Organizacje pozarządowe powinny być raczej obszarem
wolności, samorealizacji i "added value" (np. innowacji) a nie
wykonawcą usług społecznych.

Potencjały i
wyzwania

1. W potencjałach powinna znaleźć się informacja na temat
silnie ukorzenionej historii miasta, jej zabytkach - potencjał
miasta przedstawiony jest w zupełnym oderwaniu od historii i
tożsamości Warszawy
2. W wyzwaniach nie przywołano chaosu przestrzennego, który
wielokrotnie był poruszany na grupie przestrzennej.

uwzględniono
częściowo

Ad. 1. Proponowany potencjał nie stanowi wyróżnika Warszawy w
porównaniu z zagranicznymi miastami porównawczymi (każde
miasto ma historię i tożsamość). Jednocześnie w porównaniu do
innych potencjałów i wyzwań cechują się mniejszym znaczeniem,
a w związku z tym nie mogą być uwzględnione w projekcie
Strategii. Ad. 2. Lista wyzwań zostanie uzupełniona o kwestie
dotyczące ładu przestrzennego.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Do projektu Strategii zostanie dołączony załącznik wskazujący
typy podmiotów, które będą angażowane w realizację celów
Strategii. Wśród nich będą m.in. organizacje pozarządowe,
nieformalne grupy mieszkańców oraz sami mieszkańcy.

odrzucono w
całości

Programy, zgodnie z rozdziałem System realizacji, są
instrumentami realizacji poszczególnych celów operacyjnych.
Sposób i zakres przygotowania programów będzie określać
zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy.
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Fundacja
Kultury Dialogu

Potencjały i
wyzwania

Ogólnie – dobrze by było przemyśleć Strategię pod kątem
większego uwzględnienia roli, jaką mogą odegrać organizacje
pozarządowe w budowaniu przyszłości Warszawy. Aktywni
mieszkańcy to także pracownicy, wolontariusze, aktywiści ngosów.
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System realizacji

W systemie realizacji brak informacji poprzez jakie programy
konkretnie będzie realizowany jaki cel. Tylko takie podejście
pozwoli obiektywnie stwierdzić zmiany.
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Osoba /
podmiot
zgłaszający

elektronicznie
formularz

Mieszkaniec i
zarówno
członek
wspólnoty
mieszkaniowej
Pory 61
Mieszkaniec i
zarówno
członek
wspólnoty
mieszkaniowej
Pory 61

Mieszkaniec i
zarówno
członek
wspólnoty
mieszkaniowej
Pory 61

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie
Uwaga pierwotnie zgłoszona do celu 2.3. Ze względu na treść
uwagi zmieniona została klasyfikacja na cel 1.2. Istotny element
przesłanej uwagi zawiera się w trzech wymiarach, które zostały
wskazane w Celu 1.2., które szczególnie wymagają poprawy.
Dotyczą one działań ukierunkowanych na poszerzanie zakresu
współrządzenia, poprawy polityki informacyjnej urzędu, badanie i
w większym stopniu wykorzystywanie wiedzy o potrzebach
mieszkańców i odwoływanie się do ich wiedzy, rozwinięcia
instrumentów współdziałania i wspólnego podejmowania decyzji.
Działania te w rezultacie powinny przełożyć się na realne
możliwości współdecydowania i wzrost poczucia wpływu ze
strony mieszkańców na decyzje związane z rozwojem miasta.

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Mieszkam na ul. Pory w Warszawie. Jest to teren tzw. Parku
pod skocznią, który ulega właśnie silnej zabudowie.
Tymczasem zarówno komunikacja miejska, system drogowy,
usługi oraz szkoły w okolicy nie są dostosowane do
wprowadzenia się na tym terenie tysięcy ludzi. Moje pisma do
Gminy Mokotów "Wspólnota Mieszkaniowa "Mokotów
Residence" są cały czas zbywane. rozmowy z ZDM też nie
przynoszą od lat żadnych efektów. Jako mieszkaniec, osoba
płacąca podatki w Warszawie czuje się kompletnie pomijany i
zaniedbany.

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Postulowałem wraz z innymi wspólnotami, możliwość wyjazdu z
ul. Pory w Sikorskiego w lewo i przejazdu w Czarnomorską dowiedziałem się, że się nie da - jak zresztą zawsze. W swoim
odrzucono w
segregatorze mam pełno spraw, których nie da się załatwić albo
całości
ich załatwienie trwa latami - np. postawienie znaku zakazu
ruchu pojazdów ciężarowych po ulicy (który był, ale nie było
znaku) czekałem trzy lata.

Przykład rozwijający uwagę ilustrującą problemy ze współpracą z
miastem i brakiem poczucia wpływu na zmiany w okolicy miejsca
zamieszkania.

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Ul. Pory jest niszczona przez pojazdy developerów - ciężarówki.
Nic się nie da z tym zrobić (odpowiedzi z urzędu) a wybudował
odrzucono w
ją inny developer (Polnord) z kostki brukowej. Takich
całości
przykładów jest pełno.

Przykład rozwijający uwagę ilustrującą problemy ze współpracą z
miastem i brakiem poczucia wpływu na zmiany w okolicy miejsca
zamieszkania.

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Wszystko opisałem już na poprzedniej stronie.
przestrzeni
publicznej

uwzględniono zapis istnieje

odrzucono w
całości

Mokotów jest dziś kompletnie nieprzejezdny na linii Wschód
Zachód. Z Dolnego Mokotowa, aby dostać się na górny i
odwrotnie trzeba odstać w korku często godzinę. Całkowicie
zatkane są ulice - Dolna, Chełmska, Idzikowskiego, Gagarina,
3.3. Korzystamy z Wilanowska. Skręty w te ulice z ulic prostopadłych (np.
przyjaznego
Czerniakowska, Sobieskiego) są notorycznie tak zatkane, że
do dalszych prac
systemu
blokują te ulice. Jako mieszkaniec nie wiem nic o żadnych
transportowego
planach zmiany tej sytuacji.
Planuje się tramwaj z Wilanowa i nie ma on mieć przystanku
przy Torze Stegny, czyli najbliższym miejscu dla tysięcy ludzi,
którzy wprowadzą się zaraz na teren tzw. "Parku pod skocznią".
Taka decyzja jest dla mnie niezrozumiała.
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Uwaga niezrozumiała.

Uwaga pierwotnie zgłoszona do celu 2.3. Ze względu na treść
uwagi, usprawnienie transportu publicznego, zmieniona została
klasyfikacja na cel.3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
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Uzasadnienie

46

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Policja powinna mieć zakupiony nowoczesny sprzęt (np. siatki
wystrzeliwane z broni do wyłapywania najgorszych kiboli na
zadymach, np. tych którzy atakują policjantów).

odrzucono w
całości

Kwestia bezpieczeństwa przestrzeni publicznych zostanie
podniesiona w celu 3.1. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) oraz rozpatrzone na
etapie tworzenia programów wykonawczych do strategii. Zgodnie
z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term
Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku
strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze
ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i
operacyjnych. W związku z tym strategia nie powinna zawierać
konkretnych projektów do realizacji.
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elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Lobbowanie na rzecz zmiany przepisów. Dziś złodziej
wchodząc do czyjegoś domu ma zbyt dużo praw, powinno się
to zmienić na wzór USA.

odrzucono w
całości

Urząd Miasta st. Warszawy nie ma wpływu na zmianę przepisów
w tej kwestii.

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Wprowadzić na okres próbny (ok. 3 lat) przepisy rozwiązujące
problem śmierdzących bezdomnych w komunikacji miejskiej
porą zimową; w sposób następujący: śmierdzącego
bezdomnego w komunikacji miejskiej do straży miejskiej
zgłasza kierowca tramwaju/autobusu; straż miejska odwozi
bezdomnego na izbę wytrzeźwień/w inne miejsce, gdzie
bezdomny jest myty, dawane mu są czyste ubrania (całość na
koszt miasta). Myślę, że nawet grupa 5-10 śmierdzących
bezdomnych może robić duży problem dla Warszawy; warto
spróbować.

do dalszych prac

Kwestia doskonalenia transportu publicznego podjęta została w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga w części dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu). Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

W jaki sposób mierzony jest indeks zaufania? Poprzez badania
ankietowe? Jakie zmienne są brane pod uwagę przy wyliczania
tego indeksu? W stosunku do kogo ma być mierzone to
zaufanie? Sąsiadów? Władz miasta? Instytucji?

pytanie lub
komentarz

Indeks zaufania będzie oparty na następujących zmiennych:
zaufaniu do rodziny i znajomych, sąsiadów, osób, które dopiero
sprowadziły się do Warszawy, cudzoziemców przebywających w
Warszawie, urzędników miejskich, władz miasta, władz dzielnicy.
Pytanie będzie zadawane w Barometrze Warszawskim,
reprezentatywnym badaniu ankietowym przeprowadzanym w
Warszawie dwa razy w roku.
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mieszkanka /
mieszkaniec

mieszkanka /
mieszkaniec
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elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

To nie jest cel operacyjny... Celem może być stworzenie
wspólnoty lokalnej i sprawienie by przyjezdni czuli się
Warszawiakami i chcieli być odpowiedzialni za miasto i je
tworzyć.

uwzględniono zapis istnieje
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1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Wskaźnik - Odsetek mieszkańców podejmujących działania na
rzecz innych mieszkańców - to nie ma sensu. Czy mam przez

odrzucono w
całości

28

Treść celu 1.1. podejmuje kwestie wskazane w uwadze.
Wspólnota może i powinna być budowana na kilku poziomach,
zarówno wspólnota lokalna (budynku, osiedla…), jak i dzielnicy
czy na poziomie całego miasta, przejawiająca się jako poczucie
więzi, identyfikacji z miastem. Mowa jest o budowaniu wspólnoty
mieszkańców, a zatem włączania w życie miasta jednostek
osiedlających się w Warszawie. Włączanie w życie społeczne,
budowanie odpowiedzialności za miasto, współrządzenie jest
przedmiotem uwagi w celu 1.2.
Wskaźnik ten oparty jest na zadawanym w badaniu ankietowym
(Barometr Warszawski) pytaniu o to, czy w ciągu ostatnich 12
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Treść uwagi
to rozumieć liczbę telefonów do straży miejskiej??
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1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

miesięcy poświęcał Pan (i) czas na dobrowolną i nieodpłatną
pomoc na rzecz: Członków rodziny spoza własnego
gospodarstwa domowego, znajomych, przyjaciół, sąsiadów, osób
nieznajomych, na rzecz okolicy miejsca zamieszkania, Warszawy,
zwierząt, środowiska.

Wskaźnik w obecnym brzmieniu nie uwzględnia kluczowej roli
instytucji i organizacji działających na rzecz integracji
społecznej. Biorąc pod uwagę opis celu, właściwe byłoby
zastosowanie wskaźnika mierzącego skalę uczestnictwa w
ważnych sferach życia społecznego i (zarazem) skalę
wykluczenia z tych sfer. Wskaźnik powinien uwzględniać udział odrzucono w
mieszkańców Warszawy w relacjach społecznych, gospodarce
całości
(produkcji i konsumpcji), polityce i kulturze. Postulat jest tym
bardziej istotny, że strategia nie zawiera innego celu, którego
opis odnosiłby się wprost do wykluczenia społecznego –
wielowymiarowego problemu, który samorząd Warszawy może i
powinien przezwyciężać.
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mieszkanka /
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1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Odnosząc się do miernika, czy mając na uwadze tylko
mieszkańców brane są pod uwagę np. organizacje
pozarządowe?

pytanie lub
komentarz
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1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Urzędnicy nie rozumieją swojej służebności wobec
mieszkańców, nie ma woli pozbywania się złych urzędników, co
tworzy antagonizmy między tzw. miastem a mieszkańcami.

uwzględniono zapis istnieje
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mieszkanka /
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Konsultacje społeczne często są fasadowe, służą "zaliczeniu
działania". Często są torowane.

odrzucono w
całości
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Uzasadnienie

Proponowany zapis jest zbyt szeroki w stosunku do zakresu celu
1.1. Działania na rzecz włączenia w sferze społecznej,
gospodarczej, kultury są ujęte również w innych celach.

Wskaźnik ma charakter syntetyczny i składa się z kilku pytań
dotyczących rodzaju aktywności obywatelskiej prowadzonej w
sprawach miasta. Pytania zostaną zadane mieszkańcom w
ramach badania ankietowego (badanie reprezentatywne) w
Barometrze Warszawskim, który jest przeprowadzany dwa razy w
roku. Interesuje nas przede wszystkim to czy i jakie działania są
podejmowane, a nie czy przez pojedynczych mieszkańców, czy w
ramach jakiejś organizacji.
Uwaga pierwotnie zgłoszona do celu 1. Ze względu na treść
uwagi zmieniona została klasyfikacja na cel 1.2. W celu 1.2.
wskazuje się na konieczność działań zmierzających do
podniesienia sprawności urzędu, w tym edukacji w zakresie misji
pełnionej przez pracowników urzędu. Tworzone programy
wdrożeniowe, w tym program "Dialog" będą odnosiły się zarówno
do zakresu i jakości dialogu urzędników z mieszkańcami, jak i
postaw pracowników urzędu.
Uwaga pierwotnie zgłoszona do celu 1. Ze względu na treść
uwagi zmieniona została klasyfikacja na cel 1.2. Projekt Strategii
powstał w sposób partycypacyjny tj. przy udziale przedstawicieli
różnych grup społecznych i interesariuszy, którzy przez 1,5 roku
pracowali nad zapisami strategii. Konsultacje społeczne są tylko
jednym z etapów prac i jednym z kilku sposobów zebrania uwag i
opinii na temat projektowanej strategii rozwoju miasta. Wszystkie
uwagi są analizowane, a decyzja o ich sposobie i stopniu ich
uwzględnienia jest uzasadniana.

Lp.
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58

Forma
zgłoszenia
uwagi

elektronicznie
formularz

elektronicznie
formularz

elektronicznie
formularz

Osoba /
podmiot
zgłaszający

mieszkanka /
mieszkaniec

mieszkanka /
mieszkaniec

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Liczenie się z opinią mieszkańców i działających Rad Osiedli.

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Przymusić uczelnie działające w Warszawie, aby ich licencjaty,
prace magisterskie i inne były nie „sztuką dla sztuki”, itp., ale
bardziej przydatne Warszawie, jej mieszkańcom, Polakom – np.
dział Planowania Przestrzennego SGGW może np.
do dalszych prac
organizować konkursy wśród swoich studentów na plany
zagospodarowania przestrzennego i upiększanie określonych
ulic i dzielnic Warszawy.

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Prezydent miasta, radni i inne podmioty miasta/dzielnic powinny
organizować konkursy na prace licencjackie, magisterskie lub
doktoraty, które będą służyć miastu i mieszkańcom; pomysły
mogą proponować grupy robocze, mieszkańcy, gazety, w
zasadzie każdy; przykładowe pomysły: 1) jakie są możliwości
zmniejszenia niekorzystnego rozkładu studzienek na jezdniach do dalszych prac
Warszawy, aby kierowcy nie musieli jeździć slalomem aby ich
mijać – analiza prawna w Polsce i za granicą, możliwości
techniczne, wnioski, przykładowe rozwiązania; 2) jak poprawić
stan trawników i zieleni w Warszawie na przykładzie miast
Wielkiej Brytanii i Niemiec.
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uwzględniono zapis istnieje

Uzasadnienie
W celu 1.2. wskazane zostały obszary, które szczególnie
wymagają poprawy. Dotyczą one działań ukierunkowanych na
poszerzanie zakresu współrządzenia, poprawy polityki
informacyjnej urzędu, rozwinięcia instrumentów współdziałania i
wspólnego podejmowania decyzji. Działania te w rezultacie
powinny przełożyć się na realne możliwości współdecydowania i
wzrost poczucia wpływu ze strony mieszkańców na decyzje
związane z rozwojem miasta. Program "Dialog" będzie zawierał
propozycję działań i instrumentów, które będą wspierały postulaty
zawarte w uwadze.
Kwestia poruszona w uwadze została podjęta w opisie celów 1.2.
i 4.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Centrum Komunikacji Społecznej) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia współpracy m.in. sektora nauki i administracji jest
zawarta w opisie celu 4.2., ponadto w celu 4.1. mowa jest o
rozwoju twórczego potencjału mieszkańców. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura
(Centrum Komunikacji Społecznej) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.
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60

61

Forma
zgłoszenia
uwagi

elektronicznie
formularz

elektronicznie
formularz

elektronicznie
formularz

Osoba /
podmiot
zgłaszający

mieszkanka /
mieszkaniec

mieszkanka /
mieszkaniec

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Przymusić uczelnie działające w Warszawie, aby ich licencjaty,
prace magisterskie i inne były nie „sztuką dla sztuki”, itp., ale
bardziej przydatne Warszawie, jej mieszkańcom, Polakom – np.
dział Planowania Przestrzennego SGGW może np.
do dalszych prac
organizować konkursy wśród swoich studentów na plany
zagospodarowania przestrzennego i upiększanie określonych
ulic i dzielnic Warszawy.

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Prezydent miasta, radni i inne podmioty miasta/dzielnic powinny
organizować konkursy na prace licencjackie, magisterskie lub
doktoraty, które będą służyć miastu i mieszkańcom; pomysły
mogą proponować grupy robocze, mieszkańcy, gazety, w
zasadzie każdy; przykładowe pomysły: 1) jakie są możliwości
zmniejszenia niekorzystnego rozkładu studzienek na jezdniach do dalszych prac
Warszawy, aby kierowcy nie musieli jeździć slalomem aby ich
mijać- analiza prawna w Polsce i za granicą, możliwości
techniczne, wnioski, przykładowe rozwiązania; 2) jak poprawić
stan trawników i zieleni w Warszawie na przykładzie miast
Wielkiej Brytanii i Niemiec.

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Przymusić uczelnie działające w Warszawie, aby ich licencjaty,
prace magisterskie i inne były nie „sztuką dla sztuki”, itp., ale
bardziej przydatne Warszawie, jej mieszkańcom, Polakom – np.
dział Planowania Przestrzennego SGGW może np.
do dalszych prac
organizować konkursy wśród swoich studentów na plany
zagospodarowania przestrzennego i upiększanie określonych
ulic i dzielnic Warszawy.
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Uzasadnienie
Kwestia poruszona w uwadze została podjęta w opisie celów 1.2.
i 4.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Centrum Komunikacji Społecznej) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia współpracy m.in. sektora nauki i administracji jest
zawarta w opisie celu 4.2., ponadto w celu 4.1. mowa jest o
rozwoju twórczego potencjału mieszkańców. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura
(Centrum Komunikacji Społecznej) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia poruszona w uwadze została podjęta w opisie celów 1.2.
i 4.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Centrum Komunikacji Społecznej) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi
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elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Prezydent miasta, radni i inne podmioty miasta/dzielnic powinny
organizować konkursy na prace licencjackie, magisterskie lub
doktoraty, które będą służyć miastu i mieszkańcom; pomysły
mogą proponować grupy robocze, mieszkańcy, gazety, w
zasadzie każdy; przykładowe pomysły: 1) jakie są możliwości
zmniejszenia niekorzystnego rozkładu studzienek na jezdniach do dalszych prac
Warszawy, aby kierowcy nie musieli jeździć slalomem aby ich
mijać- analiza prawna w Polsce i za granicą, możliwości
techniczne, wnioski, przykładowe rozwiązania; 2) jak poprawić
stan trawników i zieleni w Warszawie na przykładzie miast
Wielkiej Brytanii i Niemiec.

63

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Lepszy wskaźnik to - liczba osób
zameldowanych/rozliczających się w Warszawie biorących
udział w wyborach do samorządów lokalnych. Takim ludziom
zależy - chcą tworzyć wspólnotę lokalną.
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elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

65

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

2.1. Mamy dostęp
do szerokiej
Literówka: "Projektowane osiedla staną się częścią otoczenie..."
oferty mieszkań
2.1. Mamy dostęp
Należy wyjaśnić tak jak w pozostałe, czym jest
do szerokiej
"podporządkowanie polityki gruntowej polityce przestrzennej".
oferty mieszkań

32

odrzucono w
całości

uwzględniono wprowadzono w
całości
uwzględniono wprowadzono w
całości

Uzasadnienie
Kwestia współpracy m.in. sektora nauki i administracji jest
zawarta w opisie celu 4.2., ponadto w celu 4.1. mowa jest o
rozwoju twórczego potencjału mieszkańców. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura
(Centrum Komunikacji Społecznej) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Samo rozliczanie się w Warszawie lub udział w wyborach nie jest
wystarczającym wskaźnikiem świadczącym o tworzeniu
wspólnoty i podejmowaniu na jej rzecz aktywności. Na
proponowany w projekcie Strategii wskaźnik składają się różne
typy aktywności podejmowanej na rzecz włączenia się w
decydowanie o mieście i zainteresowania sprawami miasta, jak:
udział w forach społecznościowych, w dzielnicowych lub
ogólnomiejskich dyskusjach, konsultacjach społecznych,
składanie petycji, protesty.
Tekst projektu Strategii zostanie poddany korekcie.
Rozwinięcie zdania, aby w drugiej części wyjaśniało, co
rozumiemy pod pojęciem podporządkowania polityki gruntowej
polityce przestrzennej.

Lp.

66

67

Forma
zgłoszenia
uwagi

elektronicznie
formularz

elektronicznie
formularz

Osoba /
podmiot
zgłaszający

mieszkanka /
mieszkaniec

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Jeśli Warszawa ma być miejscem przyjaznym i wygodnym,
jednoczącym mieszkańców, dbających o swoje otoczenie - czyli
wszystko to, o czym dumnie mówi strategia 2030, moim
zdaniem, niezbędne jest zakazanie grodzonych osiedli.
Grodzone osiedla:
- utrudniają komunikację między ludźmi, zaburzają sąsiedzką
integrację.
- utrudniają tworzenie dobrych relacji między dziećmi: płoty i
grodzenia uniemożliwiają dzieciom z różnych osiedli wspólne
zabawy
- wydłużają czas przejścia czy przejazdu rowerem przez osiedle
- dzielą społeczeństwo na lepszych i gorszych
- tworzą getta
2.1. Mamy dostęp - niszczą siatkę miejską
do szerokiej
- psują krajobraz
oferty mieszkań
przeciwko grodzonym osiedlom:
Teoretycznie płoty mają dawać większe bezpieczeństwo, ale
dają tylko takie poczucie. Wejście na teren osiedla jest możliwe,
ochroniarze - emeryci są nieskuteczni. Kradzieże i wandalizm
na takich osiedlach też. Widzę tylko wady grodzenia osiedli.
Socjolog Dominik Owczarek badając porównawczo
mieszkańców otwartych i zamkniętych osiedli w Warszawie,
stwierdza: "Mieszkańcy grodzonych osiedli w mniejszym
stopniu czują się przywiązani do okolicy, mniej się interesują
sprawami lokalnymi, przejawiają niższą aktywność społeczną,
niższy jest też kapitał społeczny, czyli wzajemne relacje między
ludźmi i poziom zaufania do siebie." Takich opracowań jest
więcej. Bierzmy przykład z krajów zachodnich, budujmy osiedla
otwarte i przyjazne! Warszawa może być piękna!
Myślę, że w Warszawie powinno wprowadzić się wzór z
Wiednia i Berlina; miasto buduje mieszkania komunalne i będą
one zawsze należeć do miasta; mieszkania te przysługują
osobom, których zeznania podatkowe potwierdzają, że są
2.1. Mamy dostęp
jeszcze zbyt biedne na swoje mieszkania; gdy komuś zwiększy
do szerokiej
się dochód, ale nie chce kupować swojego mieszkania czynsz
oferty mieszkań
dla takiej osoby jest zwiększany, aby stymulować ją do
zwolnienie mieszkania dla innych i kupna własnego; mieszkania
komunalne nie są sprzedawane mieszkańcom, a są na zawsze
własnością miasta.
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Uzasadnienie

uwzględniono zapis istnieje

Uwaga pierwotnie zgłoszona do celu 2. Ze względu na treść
uwagi zmieniona została klasyfikacja na cel 2.1. W celu 2.1.
zostało wskazane explicite, że projektowane osiedla będą
stanowiły część otoczenia i nie będą grodzonymi enklawami.
Kwestię grodzenia będzie regulowała uchwała krajobrazowa
Rady m.st. Warszawy

uwzględniono zapis istnieje

Treść uwagi odzwierciedla zapisy zawarte w celu 2.1. dotyczące
zwiększenia zasobu mieszkań komunalnych, zróżnicowania oferty
mieszkaniowej wg potrzeb różnych grup mieszkańców (z uwagi
na poziom dochodów i preferencje), uwzględnienie potrzeb osób
przyjezdnych, rozwój rynku mieszkaniowego na długotrwały
wynajem, rozwój różnych instrumentów zarządzania i zwiększania
dostępności mieszkań.

Lp.
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zgłoszenia
uwagi
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zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

68

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Powinno się nakazywać w nowo budowanych blokach, aby
2.1. Mamy dostęp miały one miejsca garażowe również dla bloków wokół, które
do szerokiej
nie posiadają parkingów podziemnych (auta będą mniej
oferty mieszkań
niszczeć; dodatkowo jest szansa, że okolica z powodu
mniejszej ilości aut będzie ładniej wyglądać).

do dalszych prac
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elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Realizacja tego celu powinna się odbywać w sposób
2.1. Mamy dostęp
zrównoważony, czyli nie jak ma to miejsce obecnie - kosztem
do szerokiej
środowiska (m.in. wycinka drzew) czy jakości życia (brak
oferty mieszkań
odpowiedniej infrastruktury, komunikacji).

uwzględniono zapis istnieje

mieszkanka /
mieszkaniec

2.1. Mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań - obecnie oferta
2.1. Mamy dostęp mieszkań jest szeroka i nie widzę sensu kontynuowania takiej
do szerokiej
ekspansji jaka trwa obecnie. Może lepiej: ceny/rynek
oferty mieszkań
nieruchomości dostosowany do realiów zarobkowych
Warszawiaków.

uwzględniono
częściowo
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elektronicznie
formularz

71

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu
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elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu
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elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Odsetek ludności mieszkającej w promieniu maksymalnie 1 km
od miejsc aktywności nie jest dobrym wskaźnikiem realizacji
celu "Aktywnie spędzamy czas blisko domu". Należałoby
zbadać odsetek ludności korzystających z miejsc aktywności i
zapytać w jakiej odległości od ich domu znajdują się te miejsca.
Moim zdaniem nie jest najważniejsze czy miejsca, w których
aktywnie spędzamy czas wolny znajdują się blisko domu.
Najważniejsze byłoby, żeby mieszkańcy byli zadowoleni z oferty
takich miejsc i żeby one odpowiadały ich potrzebom i
zainteresowaniom.
Więcej ścieżek rowerowych po Wawie i do okolicznych
powiatów.
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uwzględniono
częściowo

uwzględniono zapis istnieje

uwzględniono zapis istnieje

Uzasadnienie
Kwestia podnoszenia jakości przestrzeni wspólnej podjęta została
w opisie celu 2.1. Kwestia uporządkowania zasad parkowania
została podjęta w celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu). Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna
być
dokumentem
o charakterze
ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Cel 2 i 3. wskazują na konieczność zapewnienia mieszkańcom
możliwości korzystania z podstawowych usług blisko domu, w tym
zapewnienie odpowiedniej infrastruktury, sprawnej komunikacji i
dbałości o jakość przestrzeni.
Propozycja zgłoszona w uwadze jest uwzględniona w opisie celu,
który wskazuje promowanie i wspieranie różnych modeli
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w zależności od
oczekiwań i dochodów mieszkańców. Określenie "szeroka oferta"
oznacza zróżnicowanie oferty mieszkaniowej w odniesieniu do
oczekiwań, potrzeb, dochodów mieszkańców oraz tworzenie
alternatywnych rozwiązań mieszkaniowych w stosunku do
mieszkań własnościowych.
Wskaźniki monitoringu zostaną doprecyzowane w dalszych
pracach nad projektem Strategii.
W opisie celu podkreślamy, że istotna jest jakość zarówno miejsc,
w których spędzamy czas wolny, jak i atrakcyjność proponowanej
przez te miejsca oferty. Zapewnienie atrakcyjności miejsc będzie
się odbywało poprzez współpracę różnych podmiotów, jak i
angażowanie mieszkańców w jej kształtowanie.
Uwaga pierwotnie zgłoszona do celu 2.2. Ze względu na treść
uwagi zmieniona została klasyfikacja na cel 3.3. W celu 3.3.
Zapisana jest również współpraca metropolitalna w zakresie
rozwoju transportu.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

74

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Dotowanie siłowni/klubów fitness – dla większej dostępności dla
do dalszych prac
Warszawiaków.

75

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Stworzyć plaże przy Wiśle/zbiornik wodny dla południowej
części Warszawy i okolic; dzisiejsza infrastruktura jest słaba,
jechać do Serocka lub w inne miejsca to bardziej cierpienie niż
przyjemność.

do dalszych prac

76

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

W ramach tego celu powinny być realizowane - zarówno na
potrzeby już istniejących, jak i planowanych osiedli
mieszkaniowych - tereny rekreacyjne z dominującą funkcją
zieleni o charakterze parków.

do dalszych prac

77

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

2.2. Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu - cel
strategiczny bardzo ważny, pod warunkiem, że w tym mieście
pozostaną jakieś tereny zielone. Na moim osiedlu poprzez
ostatnie 5 lat ograniczyły się one w znacznym stopniu, na co
narzeka większość mieszkańców.

uwzględniono zapis istnieje

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Strefy ciszy - w przestrzeni zewnętrznej i wewnętrznej
publicznej. Uzasadnienia: wszędzie jest hałas, a brak miejsc,
gdzie można spędzić czas w ciszy i spokoju (np. spacer czy
medytacja - to też aktywność). Matki z bardzo małymi dziećmi,
do dalszych prac
starsi ludzie i wiele innych osób też chce mieć dla siebie
przestrzeń. Przestrzeń zewnętrzna - to przede wszystkim tereny
zielone, w których, jak np. w Skaryszewskim, podobnie jak w

78

elektronicznie
formularz
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Uzasadnienie
Kwestia dostępności do miejsc aktywności sportowej została
podjęta w celu 2.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Sportu i
Rekreacji). Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia dostępności do miejsc aktywności sportowej i miejsc
rekreacji została podjęta w celu 2.2. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Sportu i Rekreacji). Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi
w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia terenów zieleni i terenów rekreacyjnych w okolicy miejsca
zamieszkania została podjęta w celu 2.2. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe
rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego merytorycznie
biura (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego). Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Odniesienie do proponowanego w uwadze zapisu znajduje się w
dalszej części opisu celu, w której zwraca się uwagę na
zapewnienie odpowiedniej jakości infrastruktury w przestrzeni
publicznej i terenów zieleni, które będą służyły różnego rodzaju
aktywności. Kwestia dbałości i rozwoju terenów zieleni została
podjęta także w celu 3.1 i 3.2.
Kwestia przyjaznej przestrzeni publicznej została podjęta w celu
3.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Ochrony Środowiska) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi
Łazienkach, nie powinno być rowerów czy psów.

79

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

80

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

81

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

82

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

2.3. Korzystamy z
2.3. Korzystamy z usług blisko domu - tak pod warunkiem, że
usług blisko
nie będą to tylko Lidle, Biedronki i galerie handlowe.
domu

Wskaźnik "Odsetek ludności mieszkającej w promieniu
2.3. Korzystamy z maksymalnie 1 km od miejsc aktywności" jest nieprawidłowy.
usług blisko
Powinno być - liczba miejsc aktywności na X mieszkańców w
domu
promieniu Y, powierzchnia terenów zielonych / rekreacyjnych
przypadająca na X mieszkańców w obszarze Y.
Jak na poprzedniej stronie: nie "Odsetek ludności mieszkającej
2.3. Korzystamy z w promieniu maksymalnie 1 km od podstawowych usług" tylko:
usług blisko
usługi przypadające na X mieszkańców. np. liczba lekarzy na X
domu
mieszkańców, liczba bibliotek na X mieszkańców, liczba
sklepów […]

2.4. Tworzymy
warunki
przyjazne
biznesowi

uwzględniono zapis istnieje

term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Rozwiązanie zgłaszanego w uwadze problemu znajduje swoje
odzwierciedlenie m.in. w założeniach centrów lokalnych, które
zostaną zaprojektowane tak, aby pełniły różnorodne funkcje. W
celu 2.3. jest mowa o podstawowych usługach takich, jak: szkoła,
przedszkole, żłobek, przychodnia, ośrodek pomocy społecznej.
Kwestia rozwoju i dostępności innych miejsc aktywności niż
punkty handlowe są podejmowane w celu 2.2.

odrzucono w
całości

Wskaźnik jest zbyt szczegółowy. Tego rodzaju wskaźniki zostaną
ujęte na poziomie programów wykonawczych i dostosowane do
dostępnych źródeł danych. Wskaźniki będą poddane ocenie
zewnętrznego ewaluatora.

odrzucono w
całości

Wskaźnik jest zbyt szczegółowy. Tego rodzaju wskaźniki zostaną
ujęte na poziomie programów wykonawczych i dostosowane do
dostępnych źródeł danych. Wskaźniki będą poddane ocenie
zewnętrznego ewaluatora.

Tworzenie grup roboczych (powinien je tworzyć prezydent
miasta/wojewoda lub marszałek województwa), które będą
analizowały przepisy z innych miast Polski i świata; następnie
grupa ta będzie podsumowywała swoją pracę, wyciągała
wnioski, przedstawiała je radzie miasta lub np. prezydentowi
do dalszych prac
Wawy, również mieszkańcom; część z tych rozwiązań i ew.
nowych przepisów będzie można wprowadzić w życie, a będą
to miały zrobić osoby powołane przez prezydenta Warszawy lub
z grupy roboczej.
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Uzasadnienie

Kwestia wykorzystywania doświadczeń innych podmiotów została
podjęta w opisie celu 1.2. Ponadto w celu 4.3. wskazano na
konieczność współpracy między miejskimi a krajowymi i
zagranicznymi instytucjami, w tym z miastami partnerskimi.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Centrum Komunikacji Społecznej) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

83

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

2.4. Tworzymy
warunki
przyjazne
biznesowi

Wprowadzić jak najwięcej rozwiązań współpracy przemysłu i
nauki korzystając z przykładów Korei Płd. oraz Japonii.

do dalszych prac

84

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

2.4. Tworzymy
warunki
przyjazne
biznesowi

2.4. Tworzymy warunki przyjazne biznesowi - z naciskiem na
biznes lokalny oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

uwzględniono
częściowo

85

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

2.4. Tworzymy
warunki
przyjazne
biznesowi

Wskaźnik powinien być: liczba firm o danym profilu wg PKD
wpisanym w przestrzeń lokalną które powstaną w danym
czasie.

odrzucono w
całości

86

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

2.4. Tworzymy
warunki
przyjazne
biznesowi

Nie napisano jaki biznes ma być wspierany. Czy chcemy by np.
powstawały sklepy czy biura księgowe? Jakie biznesy są ważne
w kształtowaniu przestrzeni i ogólnego zadowolenia
do dalszych prac
mieszkańców? Jakie biznesy chcemy by dawały miejsca pracy i
dlatego dajemy im wsparcie?

87

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

2.4. Tworzymy
warunki
przyjazne
biznesowi

Ważne by cel ten odnosił się do małych i średnich
przedsiębiorstw.
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uwzględniono wprowadzono w
całości

Uzasadnienie
Kwestia współpracy m.in. sektora biznesu i nauki podjęta została
w opisie celu 2.4. i 4.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Rozwoju
Gospodarczego) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów
wykonawczych
do
strategii.
Zgodnie
z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Cel zakłada, że: "Wprowadzone zostaną rozwiązania promujące
lokalne produkty i usługi". Oraz "Zapewnienie warunków dla
rozwoju przedsiębiorczości będzie wiązało się z wprowadzeniem
systemowych rozwiązań dostosowanych do potencjałów i
specyfiki poszczególnych dzielnic". Dodatkowo wprowadzono
następujący zapis: "W tym kontekście wygoda działania wiąże się
z zapewnieniem odpowiednich warunków do rozwoju istniejących,
tworzenia i przyciągania nowych firm, szczególnie z sektora
małych i średnich przedsiębiorstw".
Wskaźniki monitoringu Strategii, z uwagi na fakt, że jest ona
dokumentem ogólnym, niedefiniującym konkretnych projektów i
rozwiązań, powinny być wskaźnikami oddziaływania i dalszego
rezultatu a nie wskaźnikami produktu czy rezultatu
bezpośredniego, jak wynika z treści uwagi. Wskaźniki sukcesu
skupiające się np. na liczbie firm, które wpisały się w przestrzeń
lokalną będą mogły być monitorowane na poziomie programu
rozwoju i konkretnych projektów.
Kwestia budowania systemu wspierającego rozwój
przedsiębiorstw została podjęta w opisie celów 2.4. i 4.2.
Zgłoszona uwaga w części dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Rozwoju Gospodarczego). Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Wprowadzono następujący zapis: "W tym kontekście wygoda
działania wiąże się z zapewnieniem odpowiednich warunków do
rozwoju istniejących, tworzenia i przyciągania nowych firm,
szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw".

Lp.

88

89

90

Forma
zgłoszenia
uwagi

elektronicznie
formularz

elektronicznie
formularz

elektronicznie
formularz

Osoba /
podmiot
zgłaszający

mieszkanka /
mieszkaniec

mieszkanka /
mieszkaniec

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

2.4. Tworzymy
warunki
przyjazne
biznesowi

W kontekście terenów inwestycyjnych należy podkreślić, że w
poszczególnych dzielnicach mogłyby powstawać strefy, w
których lokowanie działalności gospodarczej jest bardziej
uzasadnione. Rozwiązanie takie musiałoby znaleźć swoje
odzwierciedlenie w studium i planach miejscowych.

do dalszych prac

2.4. Tworzymy
warunki
przyjazne
biznesowi

Władze miasta powinny podjąć aktywne działania zmierzające
do bardziej równomiernego rozmieszczenia miejsc pracy w
mieście. Chodzi zarówno o kierunki działań opisane w projekcie
strategii, ale także o podjęcie negocjacji z inwestorami, którzy
dysponują terenami i planują ich zabudowę. Twarde zapisy w
studium czy planach miejscowych są ważne, ale warto
sprawdzić jaki efekt przyniosłaby polityka negocjacji i
przekonywania inwestorów, że na praskim brzegu Wisły także
są potrzebne powierzchnie biurowe.

do dalszych prac

2.4. Tworzymy
warunki
przyjazne
biznesowi

Zmiana nazwy na następującą: Tworzymy warunki przyjazne
pracy i biznesowi.

38

odrzucono w
całości

Uzasadnienie
Kwestia terenów inwestycyjnych została podjęta w opisie celu 2.4.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Rozwoju Gospodarczego) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia bardziej równomiernego rozmieszczenia miejsc pracy w
mieście została podjęta w opisie celu 2.4. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Rozwoju Gospodarczego) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
W całym projekcie Strategii przyjęto jednolitą metodę
redagowania nazw celów operacyjnych, która zakładała, że
nazwy te powinny być krótkie i zwracać uwagę na główne obszary
oddziaływania celu. Tak też jest w tym przypadku. Oprócz nazwy,
każdy cel operacyjny ma również opisowy podtytuł, w którym
szerzej wyjaśniono jego zakres merytoryczny. W podtytule tym
wskazano, że „Rozwiniemy system wsparcia osób zakładających
własną działalność gospodarczą oraz rozwoju firm w
poszczególnych dzielnicach, aby efektywniej wykorzystywać
zasoby dzielnic oraz stymulować lokalne rynki
pracy”.Wprowadzenie zaproponowanej zmiany zaburzyłoby
przyjętą metodę formułowania celów.W opisie celu wskazano
dodatkowo, że: „Codzienna aktywność związana z działalnością
zawodową mieszkańców wymaga dostępu do miejsc pracy lub
możliwości prowadzenia własnego biznesu” oraz „Wsparcie
uzyskają również organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii
społecznej oferujące miejsca pracy” (zapis po zmianie
uwzględniającej inną uwagę).Zagadnienie lokalnych rynków pracy
i tworzenia nowych miejsc pracy jest więc w strategii poruszone i
nie wymaga doprecyzowania.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający
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elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

2.4. Tworzymy
warunki
przyjazne
biznesowi
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elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

2.4. Tworzymy
warunki
przyjazne
biznesowi
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elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec
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elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec
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elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec
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elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Akcent na pracę: Zwiększeniu ulegnie dostęp do informacji o
rynku pracy oraz wiedzy biznesowej oraz usług doradczych.

Akcent ogólnie na rynek pracy a nie tylko biznes jest dla
Warszawy szczególnie ważny: Wsparcie uzyskają również
organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej
oferujące miejsca pracy.
Realizacja tego celu wymaga przede wszystkim
3.1. Korzystamy z
zaakceptowania planów zagospodarowania terenu, co nie
atrakcyjnej
zostało wykonane już od tylu lat. Zakończenie prac nad planami
przestrzeni
zagospodarowania terenów, zwłaszcza w Śródmieściu, jest
publicznej
kwestią kluczową i najpilniejszą!

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
przestrzeni
publicznej

odrzucono w
całości

Proponowany zapis zawęża zakres zaproponowany w projekcie
Strategii, tj.: "Zwiększeniu ulegnie dostęp do informacji, wiedzy
biznesowej oraz usług doradczych". Obecny zapis dotyczy nie
tylko informacji o rynku pracy, ale też innych informacji ważnych
dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Nowy zapis: "Wsparcie uzyskają również organizacje
pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej oferujące
miejsca pracy".

uwzględniono
częściowo

Uwaga ogólna: Czytam projekt z pozycji zwykłego obywatela po
wyższych studiach humanistycznych i myślę, że za dużo słów,
do dalszych prac
za mało konkretów. Brak spojrzenia na przestrzeń publiczną z
pozycji nie całkiem sprawnego seniora, bez samochodu.

"Odsetek mieszkańców wykazujących postawy proekologiczne"
to wskaźnik, który nie ma sensu. Po pierwsze deklarowane
postawy w tym zakresie różnić się mogą od rzeczywistych. Po
drugie wartość takiego wskaźnika nic nie mówi o realnej
czystości środowiska w Warszawie. Znacznie lepszymi
3.1. Korzystamy z wskaźnikami są np. parametry czystości powietrza, z którymi
atrakcyjnej
aktualnie Warszawa ma spory problem. Wyznaczenie sobie
uwzględniono
przestrzeni
celów na tym poziomie pokazałoby, że władze miasta do
częściowo
publicznej
tematu ochrony środowiska w Warszawie podchodzą poważnie.
Ocena realizacji strategii dotyczących ochrony środowiska i
jego czystości na podstawie deklaracji postaw mieszkańców to
zupełna pomyłka. Apeluję o namysł nad tym problemem i
poważne potraktowanie problemu czystości środowiska i
zmianę wskaźnika w punkcie 3.2.
3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Zapewnienie mieszkańcom dobrego korzystania z dróg,
uwzględniono przestrzeni
chodników.
zapis istnieje
publicznej

39

Uzasadnienie

W celu 3.1. planowanie przestrzenne jest wskazane jako
rozwiązanie systemowe, które jest niezbędne dla realizacji tego
celu. Dodatkowo w rozdziale System realizacji miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego zostaną wskazane jako
narzędzie realizacji celów Strategii.
Kwestia ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza podjęta
została w opisie celu 3.2. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Ochrony Środowiska) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Wskaźnik zostanie dopracowany. Zostanie zastosowany indeks
jakości środowiska. Bazować będzie na danych GUS.

W celu 3.1. zakres interwencji obejmuje funkcjonalnego
korzystania z przestrzeni publicznych.

Lp.
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zgłoszenia
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elektronicznie
formularz

elektronicznie
formularz

elektronicznie
formularz
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Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie

Jeśli Warszawa ma mieć atrakcyjną przestrzeń publiczną, z
której da się korzystać, moim zdaniem, niezbędne jest
zakazanie grodzonych osiedli.
Grodzone osiedla:
- utrudniają komunikację między ludźmi, zaburzają sąsiedzką
integrację.
- utrudniają tworzenie dobrych relacji między dziećmi: płoty i
grodzenia uniemożliwiają dzieciom z różnych osiedli wspólne
zabawy
- wydłużają czas przejścia czy przejazdu rowerem przez osiedle
- dzielą społeczeństwo na lepszych i gorszych
- tworzą getta
3.1. Korzystamy z - niszczą siatkę miejską
atrakcyjnej
- psują krajobraz
uwzględniono przestrzeni
cd. przeciwko grodzonym osiedlom:
zapis istnieje
publicznej
Teoretycznie płoty mają dawać większe bezpieczeństwo, ale
dają tylko takie poczucie. Kradzieże i wandalizm na takich
osiedlach też. Widzę tylko wady grodzenia osiedli. Przestrzeń
grodzona, tylko dla "wybranych" wcale nie jest atrakcyjna.
Socjolog Dominik Owczarek badając porównawczo
mieszkańców otwartych i zamkniętych osiedli w Warszawie,
stwierdza: "Mieszkańcy grodzonych osiedli w mniejszym
stopniu czują się przywiązani do okolicy, mniej się interesują
sprawami lokalnymi, przejawiają niższą aktywność społeczną,
niższy jest też kapitał społeczny, czyli wzajemne relacje między
ludźmi i poziom zaufania do siebie." Takich opracowań jest
więcej. Bierzmy przykład z krajów zachodnich, tworzymy
przestrzeń atrakcyjną i dostępną. Warszawa może być fajna!

Kwestie dotyczące eliminacji barier architektonicznych i
przestrzennych zostały zawarte w celu 3.1.

mieszkanka /
mieszkaniec

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Stworzyć w Warszawie przy Stadionie Narodowym coś na wzór
przestrzeni
Centrum Olimpijskiego z Monachium;
publicznej

Kwestia atrakcyjności i użyteczności przestrzeni podjęta została w
opisie celu 3.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Sportu i
Rekreacji) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów
wykonawczych do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

mieszkanka /
mieszkaniec

Wprowadzić wreszcie politykę ładu przestrzennego i
architektury, zbudować służące do tego przepisy i struktury
3.1. Korzystamy z
urzędowe, przestrzeń publiczna na Zachodzie wygląda dużo
atrakcyjnej
uwzględniono lepiej (np. w Paryżu kamienice mogą mieć tylko określony kolor;
przestrzeni
zapis istnieje
w Niemczech domy mogą mieć tylko określoną przepisami
publicznej
elewację i dach. Dzięki temu to co nas otacza wygląda ładniej,
a nie jak określana jest Polska - „pastelowe szaleństwo”).

mieszkanka /
mieszkaniec
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do dalszych prac

Poprzez realizację celów 2. i 3. będzie kształtowany ład
przestrzenny.

Lp.
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zgłaszający
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elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec
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elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec
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elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
przestrzeni
publicznej

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

W ramach tego celu powinna być tworzona - zarówno na
istniejących osiedlach, szczególnie w nowej zabudowie, jak i
dopiero planowanych - przyjazna przestrzeń, co oznacza:
do dalszych prac
odpowiednią ilość zieleni - realnej (drzewa, krzewy, trawniki),
odpowiednią infrastrukturę oraz dostęp do wydajnej komunikacji
publicznej.

3.1. Korzystamy z
Tu wskaźnikiem powinna być też realizacja postanowień planu i
atrakcyjnej
studium, zadowolenie mieszkańców z dostępu do funkcji
przestrzeni
przestrzeni.
publicznej
Co to znaczy, że przestrzeń jest atrakcyjna? Dla kogo ma być
3.1. Korzystamy z
atrakcyjna? Nie ma odniesienia do realizacji założeń
atrakcyjnej
urbanistycznych, nie ma jednej wspólnej wizji architektonicznej
przestrzeni
miasta co powinno być jednym z głównych celów
publicznej
strategicznych!!!!!!

103

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

3.1. Korzystamy z
Brak w celach założeń ad. estetyki miasta, na co mają wpływ
atrakcyjnej
np. szyldy, bannery, billboardy ad. których brak odpowiednich
przestrzeni
regulacji.
publicznej

104

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
przestrzeni
publicznej

Celem powinno być stworzenie regulacji dających wytyczne do
tworzenia ładu przestrzennego, np. witryn sklepowych,
ingerencji w zabytki. Wskaźnik to przygotowane dokumenty i
wygląd miasta z zachowaniem tych regulacji.

41

uwzględniono
częściowo

Uzasadnienie
Kwestia kształtowania przestrzeni publicznych podjęta została w
opisie celu 3.1., natomiast kwestie związane z transportem
publicznym w celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (cel 3.1. Biuro
Architektury i Planowania Przestrzennego, cel 3.3. Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Wskaźnik zostanie dopracowany. Realizacja postanowień m.p.z.p
i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego jest kwestią wynikającą z przepisów prawa i nie
wynika z zapisów Strategii.

odrzucono w
całości

Zakres interwencji Strategii wskazuje, że przestrzeń ma być
atrakcyjna dla wszystkich. Mówią o tym zapisy wizji, a cele
strategiczne są jej uszczegółowieniem.

do dalszych prac

Kwestia estetyki podjęta została w opisie celu 3.1. Problemy
związane z estetyką (w tym także z nośnikami reklamowymi)
regulować będzie tzw. uchwała krajobrazowa Rady m.st.
Warszawy. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Architektury i Planowania Przestrzennego) oraz rozpatrzone na
etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie
z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term
Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku
strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze
ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i
operacyjnych. W związku z tym strategia nie powinna zawierać
konkretnych projektów do realizacji.

do dalszych prac

Kwestię kształtowania ładu przestrzennego reguluje studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
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elektronicznie
formularz
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elektronicznie
formularz

mieszkanka /
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elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec
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elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Kawiarnie, restauracje na trasach, dachach. Tereny rekreacyjne
bliżej centrum, a nie tylko w Powsinie. Wycofanie samochodów
do określonych, mało widocznych przestrzeni - teraz jest po
prostu paskudnie - miasto zawalone samochodami parkującymi,
3.1. Korzystamy z
gdzie się da. Troska o zieleń - poszanowanie jej, a nie
atrakcyjnej
propagowanie niszczenia trawników przez pozwalanie władz na do dalszych prac
przestrzeni
grillowanie w parkach itp. Dosadzenie więcej drzew i troska o
publicznej
ich wygląd (w tym roku np. widać mnóstwo zaniedbanych drzew
- z suchymi gałęziami). Sadzenie żywopłotów przy miejscach
parkowania samochodów, m.in po to, żeby tak "nie wchodziły"
w oczy.
3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym
3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym
3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym
3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Uzasadnienie
Kwestia ograniczania ruchu samochodowego podjęta została w
opisie celu 3.3., kwestia rozwoju miejsc aktywności rekreacyjnej
została podjęta w celu 2.2., a kwestia rozwoju terenów zieleni - w
celu 3.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwych
merytorycznie biur (Biuro Polityki Mobilności, Biuro Sportu i
Rekreacji, Biuro Ochrony Środowiska) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Literówka: "Podniesienie jakości środowiska przyrodniczego
będzie realizowane poprzez ograniczenia..."

uwzględniono wprowadzono w
całości

Tekst projektu Strategii zostanie poddany korekcie.

Literówka przy wypunktowaniu: "współpraca z gminami obszaru
metropolitalnego Warszawy"

uwzględniono wprowadzono w
całości

Tekst projektu Strategii zostanie poddany korekcie.

uwzględniono
częściowo

Wskaźnik zostanie dopracowany. Zostanie wprowadzony indeks
jakości środowiska przyrodniczego.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Zapisy strategii zostaną uzupełnione o aspekt zdrowego stylu
życia i postaw prozdrowotnych.

do dalszych prac

Kwestia ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza podjęta
została w opisie celu 3.2. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Ochrony Środowiska) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Wskaźnik odnosi się tylko do jednego komponentu z
zaprezentowanego zakresu i interwencji, wielowymiarowość
zakresu celu wskazuje na potrzebę większej liczby wskaźników
opisujących postęp wdrażania strategii.
Potrzebna jest ustawa sejmowa /uchwała Rady Warszawy (w
zależności od możliwości prawnych) w sprawie ustalenia
koniecznego dla zdrowia fizycznego i psychicznego ludzi w
mieście "dystansu osobniczego", to jest uznania, że na jednego
mieszkańca musi przypadać pewna przestrzeń przyrodnicza,
niezabudowana przez developerów. W tych ustaleniach powinni
brać udział lekarze - najlepiej psychiatrzy.

Żadne szczytne cele czystego środowiska nie mogą być
spełnione, dopóki władze miasta/ państwa nie odejdą od
opierania energii na węglu; trzeba dopłacać do wymiany
pieców, zmienić prawo dot. czystej energii.
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111

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Kosze na śmieci powinny być obowiązkowo stawiane w
określonych odległościach, bez względu na własność terenu
(tak się wychowuje obywateli), a wobec niesprzątających
zdecydowanie egzekwowane kary.

do dalszych prac

112

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Optymalizacja zbiórki odpadów komunalnych w celu obniżenia
kosztów systemu.

do dalszych prac

113

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Poprawienie estetyki oraz funkcjonalności altan śmietnikowych i
koszy ulicznych.

do dalszych prac
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Uzasadnienie
Kwestia kształtowania postaw proekologicznych podjęta została w
opisie celu 3.2., zaś kwestia kształtowania użytecznych
przestrzeni z wykorzystaniem małej architektury została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.1. Zgłoszone uwagi
dotyczą szczegółowego rozwiązania, dlatego nie mogą zostać
uwzględnione. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązania
zostaną przekazane do właściwego merytorycznie biura (cel 3.2.
Biuro Ochrony Środowiska, cel 3.1. Biuro Polityki Mobilności i
Transportu) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów
wykonawczych do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia zwiększenia efektywności gospodarki odpadami podjęta
została w opisie celu 3.2. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Ochrony Środowiska) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestie estetyki i kształtowania użytecznych przestrzeni z
wykorzystaniem małej architektury podjęte zostały w opisie celu
3.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biura Polityki Mobilności i Transportu) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

Lp.
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115

116

Forma
zgłoszenia
uwagi

elektronicznie
formularz

elektronicznie
formularz

elektronicznie
formularz

Osoba /
podmiot
zgłaszający

mieszkanka /
mieszkaniec

mieszkanka /
mieszkaniec

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Zmiana systemu poboru opłaty za odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych tak, aby wszyscy wytwórcy odpadów
ponosili koszy ich wytworzenia.
Wysokość opłaty od gospodarstwa domowego jest niemożliwa
do kontroli.
Opłata od zużycia wody w pełni odzwierciedla liczbę
zamieszkujących osób w gospodarstwie domowym i jest
możliwa do egzekucji.

do dalszych prac

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów SKM i
wydłużenie ich składów – S3, S9 - tak aby mieszkańcy nie
musieli podróżować swoimi samochodami, które powodują
zanieczyszczanie środowiska. Zapewnienie mieszkańcom
dojazdu do tych pociągów autobusami ZTM - dostosowanie
rozkładów jazdy autobusów do pociągów SKM. Powiększanie
terenów zielonych w mieście, a nie stawianie w miejscu parków
budynków mieszkalnych. Reagowanie przez służby miejskie na
zgłoszenia wycinki drzew. Niewycinanie drzew w mieście.

do dalszych prac

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Środowisko korzystnie rozwijające się zgodnie z oczekiwaniami
mieszkańców. Bez korków, smogu, zanieczyszczania
środowiska. Środowisko powinno być przyjazne mieszkańcom.
Każdy mieszkaniec naszego miasta, nawet jeżeli nie ma
meldunku w Warszawie, powinien odprowadzać podatki w
naszym mieście. Korzysta z dóbr naszego miasta i powinien to
doceniać.

44

do dalszych prac

Uzasadnienie
Kwestia gospodarki odpadami podjęta została w opisie celu 3.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi)
oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych
do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia doskonalenia systemu transportowego podjęta została w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga w części dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biura
Polityki Mobilności i Transportu). Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Zmieniono kategoryzację uwagi: uwaga pierwotnie zgłoszona do
celu nr 4 – zmieniono na cel 3.2. Kwestia budowania wspólnoty
mieszkańców Warszawy, którzy są odpowiedzialni za siebie
nawzajem i za miasto, tj. m.in. płacą tu podatki, kwestie czystego
środowiska zostały podjęte w opisie celów 1.1., 1.2., 3.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Cel 1.1 i 1.2. Centrum Komunikacji
Społecznej, cel. 3.2. Biuro Ochrony Środowiska) oraz rozpatrzone
na etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

117

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Rozważyć darmową komunikację miejską dla mieszkańców
przez 2 miesiące, poczynając od 15 grudnia – dla zmniejszenia
zanieczyszczenia miasta. Można początkowo to wprowadzić na
próbę.

do dalszych prac

118

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Nadrzędnym celem powinna być dbałość o środowisko w
zakresie jego czystości, co wiąże się z wygenerowaniem
dodatkowych środków na sprzątanie zaniedbanych i
zaśmieconych terenów m.st. Warszawy, np. w Porcie
Żerańskim.

do dalszych prac

119

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Ograniczenie wycinki drzew oraz sadzenie nowych poprzez
wykorzystanie istniejących terenów m.st. Warszawy.

do dalszych prac

120

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Tworzenie nowych parków i skwerów.

do dalszych prac
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Uzasadnienie
Kwestia ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza podjęta
została w opisie celu 3.2. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Ochrony Środowiska) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia czystości środowiska podjęta została w opisie celu 3.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Ochrony Środowiska) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia ochrony zasobów przyrody podjęta została w opisie celu
3.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Ochrony Środowiska) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia rozwoju terenów zieleni podjęta została w opisie celu 3.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Architektury i Planowania
Przestrzennego) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,

Lp.
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zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

121

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

122

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

123

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

124

elektronicznie
formularz

Określony wskaźnik realizacji celu "Odsetek mieszkańców
wykazujących postawy proekologiczne" jest zdecydowanie
niewystarczający, odnosi się tylko do kilku działań:
"...kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców, w tym
oszczędnego i racjonalnego korzystania z zasobów" oraz
"upowszechnienie zastosowania rozwiązań
energooszczędnych".
Należy dodać "twarde" wskaźniki realizacji celu, np.:
- skala jakości powietrza: do działań "ograniczenia emisji
szkodliwych substancji do powietrza"
- khW z odnawialnych źródeł energii.
Bez wskaźnika zostają działania:

uwzględniono
częściowo

Wskaźnik zostanie dopracowany. Zostanie wprowadzony indeks
jakości środowiska przyrodniczego, który będzie bazował na
danych GUS.

Powierzchnia ziemi oraz wody będą chronione przed
zanieczyszczeniem i degradacją. Zwiększeniu ulegnie
efektywność gospodarki odpadami. Zostanie poprawiony klimat
akustyczny.

uwzględniono
częściowo

Cel będzie mierzony za pomocą wskaźnika: indeks jakości
środowiska przyrodniczego, który będzie bazował na danych
GUS.

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Brak celu ad. ochrony zabytków, budynków, przestrzeni
wpisujących się w historię i charakter miasta.

odrzucono w
całości

Ochrony zabytków jest kwestią wynikającą z prawa polskiego, a w
związku z tym nie jest zależna od Strategii.

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Jeśli celem jest to, że żyjemy w czystym środowisku to
wskaźnikiem nie jest "Odsetek mieszkańców wykazujących
postawy proekologiczne" tylko dobre wyniki próbek powietrza,
wody, pyłów, itp.!!!!!!!!!!!!!!!!!! To wszystko jest mierzalne!
Postaw proekologicznych może być wiele, a stan środowiska
zły!!!

uwzględniono
częściowo

Wskaźnik zostanie dopracowanych. Zostanie wprowadzony
indeks jakości środowiska przyrodniczego, który będzie bazował
na danych GUS.

Wskaźnik - ograniczenie emisji zanieczyszczeń, ograniczenie
nielegalnych wysypisk, wzrost liczby śmietników przy alejkach
cel - zwiększenie odpowiedzialności mieszkańców za
utrzymanie czystości w przestrzeni lokalnej.

odrzucono w
całości

Proponowane wskaźniki dotyczą kwestii bardzo szczegółowych,
które zgodnie z wynikami Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju
Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku powinny znaleźć w
dokumencie wykonawczym do Strategii. Proponowany cel ma
charakter bardzo szczegółowy, nie odpowiada poziomowi
ogólności celów operacyjnych.

Bardzo ważne jest ograniczenie hałasu w mieście - powinno też uwzględniono być to jednym z celów.
zapis istnieje

125

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

126

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

46

Kwestia hałasu została podjęta w zakresie interwencji celu 3.2.
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Treść uwagi

127

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Zmieniający się klimat powinien zmotywować nas do
zaspokajania nowych potrzeb, jak np. pragnienie mieszkańców i
turystów w upalne dni: większość roku powinny być czynne
do dalszych prac
fontanienki do picia wody: w całym mieście, nie tylko regionach
turystycznych!

128

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Czyste powietrze - możemy to osiągnąć zmniejszając ruch
samochodowy w mieście i upraszczając rowerzystom/kom
przejazdy (ścieżki rowerowe) oraz stawiając więcej stojaków do
rowerów.

uwzględniono zapis istnieje

129

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Na mieście mogłyby się znajdować kosze na odpady
segregowane!

do dalszych prac

130

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Proponuję fotowoltaiczne stoiska z ładowarniami oraz punktami
WIFI. Ekologicznie pozyskany prąd (promowanie OZE) oraz
użyteczny punkt.

do dalszych prac
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Uzasadnienie
Kwestia przystosowania miasta do zmian klimatycznych podjęta
została w opisie celu 3.2. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Ochrony Środowiska) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia ograniczenia ruchu samochodowego w mieście oraz
rozwoju dróg rowerowych została opisana w celu 3,3., którego
realizacja wspiera osiąganie celu 3.2. związanego ze
środowiskiem przyrodniczym. Kwestia stojaków na rowery jest
zbyt szczegółowym rozwiązaniem, aby zamieścić je w Strategii.
Kwestia gospodarki odpadami podjęta została w opisie celu 3.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi)
oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych
do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia wykorzystania technologii środowiskowych podjęta
została w opisie celu 3.2. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Ochrony Środowiska) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
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3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi
Uważam, że zamiast dzielić miasto na przyrodę i resztę, należy
traktować całe miasto jako jeden ekosystem. W Strategii pisze
się o „ochronie istniejących zasobów przyrody ożywionej” i
oczywiście jest to bardzo ważne, oraz o „rozwoju terenów
zieleni”, i oczywiście jest to też bardzo ważne, jednak to nie
wszystko. Skrzynka z kwiatkami na parapecie czy gniazdo
wróbli za rynną też są częścią systemu przyrodniczego, mimo
nie są to tereny zielone. Również miejsca, gdzie nic prawie nie
rośnie, są częścią ekosystemu miasta i mają wpływ na jego
całokształt. Czy nie są potrzebne jeszcze jakieś rozwiązania
systemowe?
Napisałabym coś w rodzaju:
„Ponadto dążyć się będzie do poprawy kondycji systemu
przyrodniczego Warszawy, między innymi poprzez rozwój
terenów zieleni i ..."
Po drugie jest to dokument dość egoistyczny. J Wydźwięk jego
jest taki, że my Warszawiacy mamy dbać o środowisko
Warszawy dla własnego dobra i na tym się kończy.
Podoba mi się sformułowanie ze str. 9, że wspólnota Warszawy
„będzie otwartą wspólnotą, świadomą swojego znaczenia i
odpowiedzialności w skali regionu, kraju i świata.” Podoba mi
się również, że rozdział 3.2 zaczyna się od stwierdzenia, że
„Środowisko przyrodnicze Warszawy jest elementem krajowego
i europejskiego systemu przyrody” (co ze światowym? ;). Te
deklaracje nie przekładają się jednak na żadne propozycje
działań.
Napisałabym coś o tym, że trzeba ograniczyć szkodliwy wpływ
miasta Warszawa na otoczenie bliższe i dalsze.
Bardzo mnie cieszy zdanie: „Prowadzone będą działania na
rzecz dostosowania miasta do zmian klimatycznych”. Jakieś
sformułowanie na temat ograniczenia szkodliwego wpływu
Warszawy na otoczenie ma też kluczowe znaczenie dla
programu Adaptcity, aby mógł on sprecyzować nie tylko, w jaki
sposób Warszawa może sama się zabezpieczyć przed
zmianami klimatu, ale też, co zrobić, aby się do nich zanadto
nie przyczyniać.
Analiza wpływu Warszawy na otoczenie pomoże nam również
określić jaki ma być ten ekosystem, do którego dążymy w
mieście. Jeśli chodzi o ochronę istniejących systemów
przyrodniczych to mniej więcej wiadomo jaki jest cel:
utrzymanie ich w stanie jak najbardziej zbliżonym do
pierwotnego. Miasto natomiast jest nowym ekosystemem
stworzonym w dużej mierze przez człowieka, nie bardzo
wiadomo, do czego mamy dążyć. Podnoszą się głosy, skądinąd
słuszne, że miasto to miasto i nie można na siłę zazieleniać
każdej piędzi ziemi i każdej elewacji. Jeśli w którymś momencie
okaże się, że wpływ Warszawy na otoczenie nie jest aż tak zły i
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Uzasadnienie

uwzględniono
częściowo

Zapisy Strategii zostaną uzupełnione, aby podkreślić, iż mowa
jest o spójnym, jednym ekosystemie jakie tworzy miasto.

odrzucono w
całości

W świetle wyników badań to gminy ościenne negatywnie
wpływają na Warszawę, np. w zakresie czystości powietrza.

odrzucono w
całości

W świetle wyników badań to gminy ościenne negatywnie
wpływają na Warszawę, np. w zakresie czystości powietrza.

odrzucono w
całości

Kwestie rozwoju terenów zieleni zostały ujęte w celu 3.2.
Natomiast o potrzebie zazieleniania czy tworzenia nowych
terenów zieleni będą decydować analizy przygotowane na
potrzeby programów wykonawczych do Strategii.
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Uzasadnienie

system przyrodniczy Ziemi powinien sobie z tym obciążeniem
poradzić, to będzie oznaczało, że np. można przestać sadzić.
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mieszkaniec
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3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Czystym, czyli m.in. bez hałasu (Polska według UE należy do
niechlubnej czołówki pod względem zanieczyszczenia hałasem,
a Warszawa bije chyba w tym rekordy). Koniecznie rozwiązać
problem spalin.
Ograniczenie roli samochodu w strefie śródmiejskiej i
"uwolnienie przestrzeni od ruchu samochodowego" stoi w
sprzeczności z deklaracją zapewnienia przyjaznego systemu
transportowego z perspektywy różnych uczestników ruchu. Jest
to dyskryminacja transportu samochodowego, na którą jako
3.3. Korzystamy z mieszkanka Warszawy się nie zgadzam. Popieram zachęcanie
przyjaznego
ludzi do korzystania z komunikacji miejskiej i rowerowej, ale nie
systemu
poprzez zniechęcanie do podróżowania samochodem, a
transportowego
wyłącznie poprzez poprawianie jakości i sprawności
funkcjonowania komunikacji miejskiej i rowerowej. Uważam, że
nie należy zwężać ulic, ponieważ to nie zniechęca do
podróżowania samochodem, a jedynie zwiększa korki, co
prowadzi do zwiększenia zanieczyszczenia powietrza, co stoi w
sprzeczności z celami związanymi z dbaniem o środowisko.
Nie należy zwężać ulic, usuwać miejsc parkingowych i
zakazywać wjazdu do centrum. Należy tworzyć miejsca
parkingowe i miejskie parkingi podziemne. Utrudnianie życia
kierowcom nie spowoduje zmniejszenia liczby samochodów, a
3.3. Korzystamy z jedynie zwiększy korki oraz zanieczyszczenie powietrza. Jeżeli
przyjaznego
ograniczać wjazd, to jedynie wjazd do Warszawy (na granicy)
systemu
miasta i tam tworzyć zachęty to pozostawienia samochodu,
transportowego
ponieważ samochodów "przyjezdnych" jest najwięcej. A poza
tym kierowcy spoza Warszawy płacą podatki w innych
miejscach i nie przyczyniają się do utrzymywania warszawskich
dróg. Samochody zarejestrowane w Warszawie nie powinny
mieć ograniczeń.
3.3. Korzystamy z Należy położyć nacisk nie na rozbudowywanie tras
przyjaznego
tramwajowych, które są przestarzałe, ale na jak najszybsze
systemu
rozwijanie sieci metra, który jest najlepszym środkiem
transportowego
transportu zbiorowego.

49

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia hałasu jest podjęta w zakresie interwencji celu 3.2.

odrzucono w
całości

Aby móc zwiększyć ilość podróży rowerem i transportem
publicznym, musi zostać poprawiona jakość przemieszczania się
tymi środkami kosztem przestrzeni dla samochodów (w tym
parkingów).

do dalszych prac

Kwestia polityki parkingowej podjęta została w opisie celu 3.3.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Mobilności i Transportu) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

do dalszych prac

Kwestia usprawniania systemu transportu publicznego, w tym
szynowego podjęta została w opisie celu 3.3. G309
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Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Tyle się mówi ostatnio o smogu oraz o tym, aby mieszkańcy
przedmieść Warszawy i obszarów podmiejskich wybierali
komunikację miejską zamiast auta. Jednak proszę zauważyć,
że im dalej od centrum miasta, tym komunikacja miejska jest
gorsza. Kursuje po prostu za rzadko. Dla przykładu w
3.3. Korzystamy z dzielnicach Wawer i Wesoła wiele autobusów kursuje zaledwie
przyjaznego
co pół godziny (np. linie 115, 161, 213, 219, 142, 514 i
do dalszych prac
systemu
częściowo 119, 146, 147, 411, 502, 521) oraz SKM także co pół
transportowego
godziny. Jaka to ma być zachęta, aby przesiąść się do
transportu zbiorowego? Trzeba więcej pieniędzy przeznaczyć
na stałą poprawę komunikacji miejskiej i nowe przetargi na
dodatkowe autobusy. Autobusy miejskie nie powinny kursować
rzadziej niż co kwadrans, by stanowić realną alternatywę dla
grupy niezdecydowanych kierowców.
3.3. Korzystamy z
uwzględniono przyjaznego
Literówka: "Zapewnienie przyjaznego systemu transportowego
wprowadzono w
systemu
będzie realizowane poprzez zwięszania...:
całości
transportowego

mieszkanka /
mieszkaniec

Rejon Wawra jest najgorzej zaopatrzony w komunikację
publiczną. Rzadkie kursy autobusów, mała siatka linii, tłok w
3.3. Korzystamy z
nielicznych autobusach i wagonach powoduje, że mieszkańcy
przyjaznego
chętniej jeżdżą prywatnymi samochodami. Warto porównać
systemu
mapę komunikacyjna Warszawy zwracając uwagę na
transportowego
dysharmonię sieci - na niekorzyść Wawra - białej plamy na
mapie w porównaniu do innych dzielnic Warszawy.

do dalszych prac

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
systemu
transportowego

Brak komunikacji tramwajowej – dodatkowego mostu np.
planowanego kiedyś Mostu na Zaporze, który mógłby mieć
torowisko łączące Wawer, Wilanów i centrum miasta.
Rozwiązaniem szybkim, ekologicznym i zachęcającym
mieszkańców do korzystania z transportu publicznego byłoby
stworzenie wizji miasta które nie izoluje jednej dzielnicy.

do dalszych prac
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Uzasadnienie
Kwestia usprawniania systemu transportu publicznego podjęta
została w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Tekst projektu Strategii zostanie poddany korekcie.
Kwestia usprawniania systemu transportu publicznego podjęta
została w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia doskonalenia systemu transportowego podjęta została w
opisie celu 3.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
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Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Jestem seniorką, niepełnosprawną, bez samochodu. Wracałam
pociągiem od ortopedy z Otwocka (gdzie jest dużo szpitali).
3.3. Korzystamy z Wysiadłam na stacji Olszynka Grochowska. Nie miałam, jak
przyjaznego
zejść z peronu. Obcy panowie znosili mnie i mój chodzik na
systemu
nielegalne przejście. Ile jest takich stacji pod miastem? Jak
transportowego
mogą władze stolicy zachęcać mieszkańców do korzystania z
PKP, jeśli nie ma udogodnień dla matek z dziećmi, seniorów i
niepełnoprawnych?
Stacje przesiadkowe (metra, tramwajów, autobusów) powinny
3.3. Korzystamy z być tak projektowane, żeby mieszkańcy bez samochodów, z
przyjaznego
dziećmi, z bagażami, seniorzy - mogli bezkolizyjnie się
systemu
przesiadać. Odnoszę wrażenie, że miasta projektują młodzi,
transportowego
pełnosprawni kierowcy. Panowie! - przy projektowaniu wyjdźcie
z samochodów i przesiądźcie się na wózek inwalidzki.

mieszkanka /
mieszkaniec

Dobra realizacja planów inwestycyjnych, transportowych,
3.3. Korzystamy z
lokalnych. Dbanie o obrzeża Warszawy, a nie tylko o centrum
przyjaznego
miasta. Poprawa komunikacji miejskiej, zwiększenie taboru i
systemu
częstotliwości kursowania na osiedlach dzielnic na obrzeżach
transportowego
miasta - dotyczy osiedli z zabudową jednorodzinną.

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
systemu
transportowego

Transport publiczny dostosowany do potrzeb i oczekiwań
mieszkańców. Zwiększenie liczby linii autobusowych, taboru,
częstotliwości - zwłaszcza na osiedlach obrzeży miasta dotyczy osiedli domków jednorodzinnych. Zlikwidowanie teorii,
że jak masz dom to jesteś bogaty i transport publiczny nie jest
ci potrzebny.
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uwzględniono zapis istnieje

W ramach celów 3.1. i 3.3. mowa jest o kształtowaniu przyjaznej
przestrzeni publicznej, w tym planowaniu uniwersalnym oraz
usuwaniu barier architektonicznych i przestrzennych. Należy
jednak pamiętać, że m.st. Warszawa nie jest właścicielem stacji
Olszynka Grochowska, a tym samym nie ma bezpośredniego
wpływu na dostosowanie jej do potrzeb osób mających trudności
z poruszaniem się

uwzględniono zapis istnieje

W celu 3.3. istnieją zapisy mówiące o tworzeniu zintegrowanych
węzłów przesiadkowych.

do dalszych prac

do dalszych prac

Uwaga pierwotnie zgłoszona do celu 1. Ze względu na treść
uwagi, usprawnienie transportu publicznego, zmieniona została
klasyfikacja na cel.3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia doskonalenia systemu transportowego podjęta została w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga w części dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biura
Polityki Mobilności i Transportu). Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
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mieszkanka /
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3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Rozwinąć system SKMek, przyspieszyć prędkość z jaką jeżdżą. do dalszych prac
systemu
transportowego

mieszkanka /
mieszkaniec

Wprowadzić na okres próbny (ok. 3 lat) przepisy rozwiązujące
problem śmierdzących bezdomnych w komunikacji miejskiej
porą zimową; w sposób następujący: śmierdzącego
3.3. Korzystamy z bezdomnego w komunikacji miejskiej do straży miejskiej
przyjaznego
zgłasza kierowca tramwaju/autobusu; straż miejska odwozi
systemu
bezdomnego na izbę wytrzeźwień/w inne miejsce, gdzie
transportowego
bezdomny jest myty, dawane mu są czyste ubrania (całość na
koszt miasta). Myślę, że nawet grupa 5-10 śmierdzących
bezdomnych może robić duży problem dla Warszawy; warto
spróbować.

do dalszych prac

mieszkanka /
mieszkaniec

Problem samozwańczych parkingowych
(pijaczków/bezrobotnych na parkingach proszących o kasę) 3.3. Korzystamy z słyszałem, że w części miast na „zachodzie” obowiązują
przyjaznego
przepisy, że to kierowca dający pieniądze płaci mandat> w
systemu
zasadzie można spróbować tego przepisu, ponieważ taka
transportowego
osoba będzie łatwiej mogła wytłumaczyć samozwańczemu
parkingowemu, że nie da mu pieniędzy, bo boi się kary lub ją
dostała.

do dalszych prac

mieszkanka /
mieszkaniec

Razem z GDDKIA na przebiegu obwodnicy Warszawy umieścić
co kilka kilometrów, czasem co kilkaset metrów
„pudła/stojaki/itp”, do których można zainstalować radar. Gdy
3.3. Korzystamy z na obwodnicy takich punktów będzie np. 60 kierowcy rzadziej
przyjaznego
będą łamać przepisy, będzie bezpieczniej, będzie mniej korków
systemu
po kolizjach i wypadkach; oczywiście radar można tam wkładać
transportowego
jeden, kilka lub może ich nie być w ogóle, ale już samo
postawienie takich „punktów i pudeł” pod radary powinno
pozytywnie wpłynąć na kierowców, aby mniej przekraczali
prędkość i jeździli bezpieczniej;

do dalszych prac
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Uzasadnienie
Kwestia doskonalenia systemu transportowego podjęta została w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga w części dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu). Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia doskonalenia transportu publicznego podjęta została w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga w części dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu). Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia uporządkowania zasad funkcjonowania parkingów
podjęta została w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga w części
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu). Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia bezpieczeństwa ruchu drogowego podjęta została w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga w części dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu). Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Żeby więcej firm państwowych zmieniało godziny pracy swoim
pracownikom (jeśli oni tego chcą i jest to sensownie
logistycznie) - tzn. np. początek pracy od 7 do 15. Dzięki temu
będą mniejsze korki.

Uzasadnienie
Kwestia usprawnienia przemieszczania się po mieście podjęta
została w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga w części dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Rozwoju Gospodarczego). Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia doskonalenia systemu transportowego podjęta została w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga w części dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu). Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

151

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
systemu
transportowego

152

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Rozwój komunikacji szynowej na Białołęce poprzez budowę
systemu
tramwaju wzdłuż ul. Modlińskiej.
transportowego

do dalszych prac

mieszkanka /
mieszkaniec

Wskaźniki:
- ograniczenie emisji zanieczyszczeń z transportu
3.3. Korzystamy z
samochodowego
przyjaznego
- mniejsze korki
systemu
- większa liczba mieszkańców korzystających z komunikacji
transportowego
miejskiej
- mniejszy hałas

uwzględniono
częściowo

Wskaźnik zostanie dopracowany o wybrane, zaproponowane
elementy.

do dalszych prac

Kwestia rozwoju systemu transportu rowerowego podjęta została
w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga w części dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu). Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

odrzucono w
całości

Kwestia ta jest regulowana przez polskie prawo, które określa
maksymalną stawkę za parkowanie.

153

elektronicznie
formularz

154

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Założenia strategii są bardzo słuszne, ale miasto powinno mieć
szereg instrumentów, aby egzekwować od mieszkańców
przestrzeganie tychże zasad: wysokie kary za parkowanie na
chodnikach, za wjeżdżanie samochodem, gdzie tylko się da.
3.3. Korzystamy z
Należy docenić rowerzystów, dać im przywileje w stosunku do
przyjaznego
kierowców samochodów, bo wielu mieszkańców chce czystego
systemu
powietrza i ograniczenia ruchu samochodów, nie tylko w
transportowego
samym Centrum. Na Pradze-Południe rowerzysta nadal często
postrzegany jest jako dziwak, brak ścieżek rowerowych i
możliwości pozostawienia roweru przed blokiem, sklepami,
instytucjami.

155

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Należy stanowczo podnieść wysokość opłat za parkowanie w
3.3. Korzystamy z
mieście, tak aby bardziej opłacało się jechać komunikacją
przyjaznego
miejską: jeżeli kogoś nie przekonują argumenty środowiskowe,
systemu
to niech go przekonają finansowe: ważne, aby cel był
transportowego
osiągnięty: mniej samochodów w Warszawie.

53

do dalszych prac

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający
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elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

157

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

Treść uwagi

Warszawa nie jest miastem przyjaznym rowerzystom/kom (za
mało ścieżek rowerowych): brak ścieżek zmusza
rowerzystów/tki do jazdy po chodnikach (nie wygodne ze
względu na pieszych) lub na ulicy (niezbyt bezpieczne). Jednak
3.3. Korzystamy z rozwiązaniem jest również ograniczenie ruchu samochodowego
przyjaznego
w mieście (sposobów jest kilka: od całkowitego zakazu wjazdu
systemu
po ograniczenia prędkości (do bardzo niskich) i opłaty przy
transportowego
wjeździe do centrum i dzielnic na obrzeżach) oraz podniesienie
stawek za parking w centrum i okolicach. Obecnie, poruszanie
się samochodem po mieście jest preferowanym środkiem
transportu, powinno się to zmienić! Wpłynęłoby to również
pozytywnie na jakość powietrza.
3.3. Korzystamy z
Powinno się zmniejszać ilość przejść podziemnych i
przyjaznego
nadziemnych w mieście, to raczej ruch pojazdów mechaniczny
systemu
niech schodzi do podziemia.
transportowego

Rozstrzygnięcie
uwag

Uzasadnienie

do dalszych prac

Kwestia kształtowania transportu publicznego podjęta została w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga w części dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu). Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

uwzględniono zapis istnieje

W celu 3.3. istnieją zapisy mówiące o likwidowaniu barier
architektonicznych i przestrzennych.

158

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Odrębne ścieżki dla rowerzystów i dla pieszych, a nie wspólne.
systemu
transportowego
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elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

uwzględniono Bardzo trudno czyta się ten materiał, gdyż w krótkim tekście jest
wprowadzono w
wiele powtórzeń słowa "będzie".
całości

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Tworzenie grup roboczych (powinien je tworzyć prezydent
miasta/wojewoda lub marszałek województwa), które będą
analizowały przepisy z innych miast Polski i świata; następnie
grupa ta będzie podsumowywała swoją pracę, wyciągała
wnioski, przedstawiała je radzie miasta lub np. prezydentowi
do dalszych prac
Wawy, również mieszkańcom; część z tych rozwiązań i ew.
nowych przepisów będzie można wprowadzić w życie, a będą
to miały zrobić osoby powołane przez prezydenta Warszawy lub
z grupy roboczej.
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elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

54

odrzucono w
całości

Uwaga pierwotnie zgłoszona do celu 1.1. Ze względu na treść
uwagi zmieniona została klasyfikacja na cel 3.3. Proponowane w
uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do
właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki Mobilności i
Transportu) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów
wykonawczych do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Po zakończeniu prac nad zakresem merytorycznym projektu
Strategii jej tekst zostanie poddany profesjonalnej redakcji
językowej.
Kwestia wykorzystywania doświadczeń innych podmiotów została
podjęta w opisie celu 1.2. Ponadto w celu 4.3. wskazano na
konieczność współpracy między miejskimi a krajowymi i
zagranicznymi instytucjami, w tym z miastami partnerskimi.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Centrum Komunikacji Społecznej) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Treść uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Uzasadnienie
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elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Wprowadzić jak najwięcej rozwiązań współpracy przemysłu i
nauki korzystając z przykładów Korei Płd. oraz Japonii.

do dalszych prac

Kwestia współpracy m.in. sektora biznesu i nauki podjęta została
w opisie celu 2.4. i 4.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Rozwoju
Gospodarczego) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
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elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

"Odsetek mieszkańców regularnie podnoszących swoje
kompetencje" - można być twórczym nie podnosząc
kompetencji. Wykształcenie nie musi mieć związku z
kreatywnością.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Wskaźniki monitoringu zostaną doprecyzowane w dalszych
pracach nad projektem Strategii.

Ten cel to przerost formy nad treścią.

odrzucono w
całości
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elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał
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elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Opis powinien być nieco bardziej konkretny.

odrzucono w
całości

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Twórczy potencjał stolicy zostanie uwolniony i stworzy
warszawskie środowisko innowacji. Innowacyjność Warszawy
będzie rozwijała się za sprawą współpracujących różnorodnych
partnerów, otwartych na świat, odważnych, kompetentnych.
Mieszkańcy Warszawy i obywatele świata będą kreować
oryginalne trendy o zasięgu międzynarodowym, rozwijać idee
oraz nowatorskie rozwiązania. Warszawa udoskonali ofertę
kształcenia, aby zapewniała kompetencje niezbędne w
przyszłości na nowoczesnym rynku pracy w dynamicznie
rozwijającej się gospodarce. Powstanie również system
wspierania rozwoju twórczości oraz upowszechniania kultury i
sztuki. Miasto będzie przestrzenią sprzyjającą łączeniu świata
nauki, kultury, administracji, biznesu, społeczności lokalnych.

uwzględniono
częściowo

165

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

55

Nazwa celu oraz jego zakres został sformułowany na podstawie
wielomiesięcznych prac i konsultacji z mieszkańcami,
przedsiębiorcami, przedstawicieli instytucji i organizacji,
urzędnikami i ekspertami. Brak konkretnych zastrzeżeń w
przedstawionej uwadze niestety uniemożliwia wprowadzenie
zmian do treści dokumentu.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Szczegółowe rozwiązania zostaną opracowane na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii.

Zagadnienia poruszone w uwadze są zawarte w opisie celu w
innej formie redakcyjnej. Po zakończeniu prac nad zakresem
merytorycznym projektu Strategii jej tekst zostanie poddany
profesjonalnej redakcji językowej.

Lp.

166

Forma
zgłoszenia
uwagi

elektronicznie
formularz

Osoba /
podmiot
zgłaszający

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi
Niezależnie od wieku upowszechniane będzie nabywanie
wiedzy i umiejętności poprzez kształcenie przez całe życie oraz
poprzez praktyczne działanie. Rozwinie się nowoczesne
doradztwo zawodowe, poprawi się dopasowanie kompetencji i
ich właściwe wykorzystanie. Wzbogacanie oferty różnorodnych
usług w dziedzinie opieki zdrowotnej, opieki nad członkami
rodziny, sportu i rekreacji, dostępności sieci transportowej, sieci
internetu i wielu innych ułatwi aktywizację osobom, dla których
ten deficyt stanowił barierę. Poprawa warunków dla
przedsiębiorców zwiększy ich wkład w rozwijanie potencjału
twórczego Warszawy.

Uzasadnienie

uwzględniono
częściowo

Nie jest jasna intencja uwagi. Łączy ona w sobie zakresy kilku
celów operacyjnych, m.in. celów 2.2., 2.3., 2.4., 3.1., 3.3. i 4.1.
Zagadnienia poruszone w uwadze są zawarte w opisie tych
celów, w innej formie redakcyjnej. Po zakończeniu prac nad
zakresem merytorycznym projektu Strategii jej tekst zostanie
poddany profesjonalnej redakcji językowej.
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elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Cel ten jest powiązany z celem 2.3. szczególnie jeśli chodzi o
opiekę nad osobami niesamodzielnymi, 2.4. Tworzymy warunki
przyjazne biznesowi

uwzględniono wprowadzono w
całości

Skorygowano powiązania pomiędzy celem 4.1. a pozostałymi
celami operacyjnymi. Wskazano, że osiągnięcie celu 4.1. będzie
wspierane przez realizację celu 2.3., ponieważ jeżeli mieszkańcy
będą mogli korzystać z podstawowych usług blisko domu, zyskają
dodatkowy czas na realizację innych aktywności, jak na przykład
doskonalenie swojego twórczego potencjału. Z kolei osiągnięcie
celu 4.1. będzie wspierało realizację celu 2.4., ponieważ
pracownicy i właściciele firm cechujący się lepszym
wykształceniem, kompetencjami, potencjałem twórczych będą
wpływać na przyspieszenie rozwoju firm działających w
Warszawie.

168

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

4.2. Generujemy
innowacje

Programy nauczania języka angielskiego powinny zostać tak
zmodyfikowane, aby każdy po szkole średniej umiał płynnie
posługiwać się językiem angielskim, dziś nawet wiele państw
Afryki wyprzedza pod tym względem Polskę.

odrzucono - poza
oddziaływaniem

Program nauczania w szkołach nie leży w gestii samorządu
lokalnego.
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4.2. Generujemy
innowacje

Wskaźnik to liczba opatentowanych wynalazków, a nie
zadowolenie z warunków.

odrzucono w
całości
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4.2. Generujemy
innowacje

Opis powinien być nieco bardziej konkretny.

odrzucono w
całości

56

Wskaźniki monitoringu Strategii, z uwagi na fakt, że jest ona
dokumentem ogólnym, niedefiniującym konkretnych projektów i
rozwiązań, powinny być wskaźnikami oddziaływania i dalszego
rezultatu a nie wskaźnikami produktu czy rezultatu
bezpośredniego, jak wynika z treści uwagi. Wskaźniki sukcesu
skupiające się np. na liczbie opatentowanych wynalazków będą
mogły być monitorowane na poziomie programu rozwoju i
konkretnych projektów.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Szczegółowe rozwiązania zostaną opracowane na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii.
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4.2. Generujemy
innowacje

Nazwa celu nadmiernie zawęża jego zakres. „Innowacyjność”
oznacza zazwyczaj udoskonalanie produktów, procesów i
metod, służące osiąganiu przyjętych celów, przeważnie
gospodarczych (por. np. "Podręcznik Oslo"). Innowacje są
ważnym, ale nie jednym rodzajem twórczości. Dlatego
wskazana jest zmiana nazwy celu 4.2, np. na „Jesteśmy
twórcami” albo „Wspieramy twórczość”.
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4.3. Przyciągamy
talenty i liderów

Trudny tekst w odbiorze z uwagi na liczne powtórzenia słowa
"będzie".
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4.3. Przyciągamy
talenty i liderów

Należy doprecyzować o jakich komunikatach mowa:
"zwiększenie liczby komunikatów w językach obcych".
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odrzucono w
całości

uwzględniono wprowadzono w
całości
uwzględniono wprowadzono w
całości

Uzasadnienie
Termin "innowacyjność" jest w strategii rozumiany szerzej niż ma
to miejsce w „Podręczniku Oslo”, który, jak słusznie wskazano w
uwadze, dotyczy przede wszystkim sfery przedsiębiorstw
(gospodarczej).
Rozumienie pojęcia „innowacja”, jakie przyjęto za obowiązujące w
projekcie Strategii jest znacznie szersze. Jest wzorowane na
definicjach takich badaczy jak:
§ H.G. Barnett – innowacja to „każda myśl, zachowanie lub rzecz,
która jest nowa tzn. jakościowo różni się od form istniejących”;
§ D.M. Rogers – innowacja to: „idea, praktyka lub obiekt
postrzegany przez jednostkę akceptującą jako nowa, przy czym
dla zachowania ludzkiego istnienia istotne nie jest to, czy jakaś
idea jest obiektywnie nowa tzn. dopiero odkryta lub stworzona,
tylko to czy jest ona traktowana przez ludzi jako nowa”;
§ W. Marczyk – innowacja to: „taka wartość kulturowa (materialna
np. narzędzie lub niematerialna np. metoda pracy) która w danych
warunkach cz+G340asowych i przestrzennych jest traktowana
przez ludzi jako nowa”.
Rozumienie pojęcia „innowacja”, jakie przyjęto za obowiązujące w
projekcie Strategii jest bliskie także definicji „utworu”, znajdującej
się w Ustawie o prawie autorskim. Chodzi o „każdy przejaw
działalności twórczej, któremu można przypisać cechy nowości”.
Innowacją będzie więc każdy przejaw działalności twórczej, w
sferze gospodarczej, naukowej, kulturalnej, społecznej (np.:
produkt, usługa, utwór naukowy, ale też rezultat działalności
artystycznej lub społecznej), któremu można przypisać cechy
nowości – w skali twórcy (przedsiębiorcy, artysty, naukowca,
działacza społecznego), miasta, regionu, kraju czy świata.
Zakres merytoryczny tego celu dotyczy wytworzenia pewnego
rodzaju organizacyjnego systemu, którego funkcjonowanie będzie
wspierało proces twórczy, ale przede wszystkim jednak
powstawanie i rozwijanie konkretnych rozwiązań, które będą
miały szansę zaistnieć na rynku, które będzie można promować
zagranicą (dzięki realizacji celu 4.4.). W centrum zainteresowania
celu znajduje się więc proces twórczy, ale też jego bezpośredni
rezultat. Dlatego nie jest zasadne wprowadzenie zmiany nazwy
celu operacyjnego.
Po zakończeniu prac nad zakresem merytorycznym projektu
Strategii jej tekst zostanie poddany profesjonalnej redakcji
językowej.
Słusznie zauważono, że brakuje doprecyzowania o jakie
komunikaty chodzi. Zapis zostanie doprecyzowany.
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4.3. Przyciągamy
talenty i liderów

Chyba "Kształcimy talenty i pomagamy wzrastać liderom". Ale
po co nam to? Czy Warszawa ma być korpo miastem? Czy
miastem, w którym ludzie są szczęśliwi? Myślą przewodnią
powinno być: zadbajmy o człowieka/mieszkańca, a jak będzie
szczęśliwy, to sam rozwinie skrzydła.
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4.3. Przyciągamy
talenty i liderów

Opis powinien być nieco bardziej konkretny.
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4.4. Inspirujemy
świat

Literówka "za granicą"
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4.4. Inspirujemy
świat

Zmiana warunków życia, mieszkania, pracy, rekreacji na
BARDZO dobre dla mieszkańców.

odrzucono w
całości

odrzucono w
całości
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4.4. Inspirujemy
świat

INSPIRUJEMY ŚWIAT - no to już takie pitu pitu, że tylko trzeba
dodać "Bądź zwycięzca i wyjdź ze strefy komfortu"... Nic nie
wynika z tego celu. To śmieszne, że coś takiego znalazło się w
strategii.
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4.4. Inspirujemy
świat

Opis powinien być nieco bardziej konkretny.
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uwzględniono zapis istnieje

odrzucono w
całości

uwzględniono wprowadzono w
całości
uwzględniono zapis istnieje

Uzasadnienie
Postulat kształcenia talentów i pomocy wzrastania liderom został
wyrażony w celu 4.1., który zakłada rozwijanie twórczego
potencjału mieszkańców. Jego zakres merytoryczny jest spójny z
sensem uwagi. W kwestii potrzeby zadbania o człowieka należy
zauważyć, że cały dokument strategii został przygotowany w
sposób stawiający człowieka, jego potrzeby i aspiracje w centrum
uwagi. Dlatego też poszczególne cele zostały sformułowane z
użyciem czasowników w pierwszej osobie liczby mnogiej, co
wskazuje jakoby zdania wypowiadane były przez ogół
mieszkańców Warszawy.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Szczegółowe rozwiązania zostaną opracowane na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii.
Błąd skorygowano.
Taka jest intencja celów określonych w projekcie Strategii.
Nazwa celu oraz jego zakres został sformułowany na podstawie
wielomiesięcznych prac i konsultacji z mieszkańcami,
przedsiębiorcami, przedstawicieli instytucji i organizacji,
urzędnikami i ekspertami. Brak konkretnych zastrzeżeń w
przedstawionej uwadze niestety uniemożliwia wprowadzenie
zmian do treści dokumentu.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Szczegółowe rozwiązania zostaną opracowane na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii.
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uwzględniono zapis istnieje

W celu 1. kładziemy nacisk na integrację w kilku wymiarach.
Integrację mieszkańców, integrację mieszkańców Warszawy z
osobami, które decydują się osiedlić w Warszawie oraz
reintegrację tych grup, które w mniejszym stopniu uczestniczą w
życiu społecznym miasta. Włączanie nowych mieszkańców w
życie miasta jest ważnym elementem podkreślonym w przyjętej
wizji, według której Warszawa jest miejscem, w którym każdy
czuje się u siebie. Istotnym elementem projektów będą działania
zachęcające do większej aktywności społecznej, budowania i
ożywiania małych wspólnot lokalnych, budowania tożsamości i
więzi związanych z miejscem zamieszkania. Temu będą też
służyły m. in. lokalne miejsca aktywności, ale też różnorodna
oferta spędzania wolnego czasu w mieście. Obecnie prowadzone
są kampanie społeczne zachęcające do odprowadzania
podatków w miejscu zamieszkania czy lokalne imprezy, które
pozwalają zapoznać się z historią i tożsamością danego miejsca
oraz z sąsiadami.

odrzucono w
całości

W wizji Warszawy przyjmujemy, że każdy czuje się w Warszawie
u siebie i ma możliwość realizowania swoich marzeń, ambicji i ma
prawo oraz możliwość do angażowania się w życie miasta.
Przyjmujemy, że podejmowane w ramach Strategii działania mają
na celu większą integrację, budowanie więzi z miastem poprzez
relacje z mieszkańcami i okolicą miejsca zamieszkania, edukację
historyczną, społeczną i zachęcanie do większej aktywności a nie
do działań, które będą prowadziły do dyskryminacji i podziałów.
Zwłaszcza, że według Spisu Powszechnego z 2011 r. ponad 40%
mieszkańców Warszawy to osoby przyjezdne, które osiedliły się w
Warszawie. Ponadto nie ma badań, które wskazywałyby, że
rdzenni Warszawiacy są bardziej aktywni społecznie niż osoby
przyjezdne.

Proponując centralizację władzy i dając dzielnicom minimum
kompetencji nigdy nie ukształtujecie postaw obywatelskich i
mieszkańców i urzędników.

odrzucono w
całości

Strategia ma charakter ogólny, wskazuje obszary i kierunek
działania. Realizacja strategii będzie opierała się na programach,
a przede wszystkim na projektach, które będą realizowane
również przez i w dzielnicach w odpowiedzi i z dostosowaniem do
potrzeb mieszkańców dzielnicy. To dzielnica będzie decydowała,
jakie projekty powinny być realizowane w dzielnicy, które
umożliwią realizację tego celu.

Lobbowanie na rzecz zmiany przepisów. Dziś złodziej
wchodząc do czyjegoś domu ma zbyt dużo praw, powinno się
to zmienić na wzór USA.

odrzucono w
całości

Urząd Miasta st. Warszawy nie ma wpływu na zmianę przepisów
w tej kwestii.

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

W tym celu należałoby się skupić na aktywizacji ludności z
różnych miast, miasteczek i wsi, którzy tłumnie napłynęli i nadal
napływają do stolicy celem zdobycia edukacji i zatrudnienia.
Niestety większość z nich wykazuje postawę roszczeniową:
chcą czerpać korzyści z infrastruktury i przywilejów, jakie daje
Warszawa, a sami od siebie nic nie chcą zrobić, zaangażować
się, często też narzekają, a pytani dlaczego się nie włączą do
działania na rzecz stolicy lub lokalnej społeczności
odpowiadają, że oni są z ...(nazwa ich rodzinnego miejsca) a tu
tylko pracują etc. Brak poczucia przynależności, chęci działania
(nawet prostych typu wzięcie udziału w konsultacjach
społecznych), chęci poświęcenia się dla miasta, mieszkańców,
gdy tylko mogą, to wracają na weekendy do swoich okolic, etc.

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Kiedyś ludność napływowa, aby móc wjechać do Warszawy,
musiała przejechać przez rogatki, zameldować się, zapłacić
należne opłaty. Teraz stolica przyjmuje wszystkich, lecz wydaje
się, że wiele przyjezdnych osób nie docenia jej gościnności.
Dostają wszystkie udogodnienia bez najmniejszego wysiłku,
zajmując miejsca pracy, posyłają dzieci do publicznych
przedszkoli, szkół, korkują miasto, a często podatki
odprowadzają w swoich miasteczkach, bo są tam niższe. Ta
otwartość stolicy, która nie jest z gumy, niestety skutkuje
zaniżaniem wynagrodzeń, brakiem miejsc w przedszkolach,
przepełnieniem szkół, koszmarnymi korkami, długim czasem
oczekiwania na wizytę lekarską, etc. Warto zastanowić się nad
docenieniem rdzennych warszawiaków, ulgami, aby nowi
mieszkańcy wykazali się nieco i zaangażowali w życie
Warszawy, dali coś od siebie, bo często poza czerpaniem
korzyści, narzekają, gardzą Warszawą i nic ich ona nie
obchodzi, co jest nie tylko niesprawiedliwe, lecz także przykre.

mieszkanka /
mieszkaniec
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Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota
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Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Uzasadnienie
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Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Problem samozwańczych parkingowych
(pijaczków/bezrobotnych na parkingach proszących o kasę).
Słyszałem, że w części miast na „zachodzie” obowiązują
przepisy, że to kierowca dający pieniądze płaci mandat. W
zasadzie można spróbować tego przepisu, ponieważ taka
osoba będzie łatwiej mogła wytłumaczyć samozwańczemu
parkingowemu, że nie da mu pieniędzy, bo boi się karu lub ją
dostała.

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Zwiększenie liczby kamer nadzorujących osiedla (np. na dużych
skrzyżowaniach) połączonych z sobą systemem
odrzucono w
informatycznym - dla wyłapywania grup niszczących mienie lub
całości
złodziei; dodatkowo kamery mogłyby sprawdzać rejestracje aut
i czy nie są to samochody skradzione.

do dalszych prac

odrzucono w
całości
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Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Wprowadzić na okres próbny (ok. 3 lat) przepisy rozwiązujące
problem śmierdzących bezdomnych w komunikacji miejskiej
porą zimową; w sposób następujący: śmierdzącego
bezdomnego w komunikacji miejskiej do straży miejskiej
zgłasza kierowca tramwaju/autobusu; straż miejska odwozi
bezdomnego na izbę wytrzeźwień/w inne miejsce, gdzie
bezdomny jest myty, dawane mu są czyste ubrania (całość na
koszt miasta). Myślę, że nawet grupa 5-10 śmierdzących
bezdomnych może robić duży problem dla Warszawy; warto
spróbować.
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Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Cele niemożliwe do zrealizowania - jest to utopia.

60

do dalszych prac

Uzasadnienie
Kwestia uporządkowania zasad funkcjonowania parkingów
podjęta została w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga w części
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu). Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej została podjęta
w celu 3.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) oraz rozpatrzone na
etapie tworzenia programów wykonawczych do strategii. Zgodnie
z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term
Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku
strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze
ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i
operacyjnych. W związku z tym strategia nie powinna zawierać
konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia doskonalenia transportu publicznego podjęta została w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga w części dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu). Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Każdy cel zostanie skwantyfikowany wskaźnikiem określającym
wartość docelową jaką ma być osiągnięta do 2030 roku.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

188

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
2. Wygodna
lokalność

Zapewnienie dobrych warunków do zamieszkiwania na
terenach obrzeży miasta. Dotyczy rozwoju komunikacji
miejskiej, handlu, budowy chodników, poprawa dróg.
uwzględniono
Zapewnienie, aby po osiedlach domków jednorodzinnych nie
częściowo
jeździły tiry. Budowa progów zwalniających na terenach osiedli
domków jednorodzinnych - osiedla domków jednorodzinnych na
Białołęce.

189

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
2. Wygodna
lokalność

może uwagi podobne jak w przypadku punktu 1.1

190

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
2. Wygodna
lokalność

191

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
2. Wygodna
lokalność

192

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

193

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Środowiskiem życia i pracy mieszkańców i użytkowników
miasta.
Życie mieszkańców to sfera osobista i sfera zawodowa. Należy
w tym celu całościowo spojrzeć na mieszkańców i nie
wykluczać również i tych, którzy w Warszawie pracują, ale
mieszkać mogą w innych miejscowościach lub nawet w innych
krajach.
Wskaźnik "zwartość zabudowy" stoi w sprzeczności z celem
strategicznym "funkcjonalna przestrzeń". Funkcjonalna
przestrzeń nie zawsze oznacza zwartą zabudowę, a często
oznacza wręcz nie zwiększanie gęstości zabudowy.
Zwiększanie gęstości zabudowy w większości miejsc w
Warszawie (zwłaszcza w Centrum) wpływa na obniżenie jakości
życia mieszkańców.
Czy projekt zakłada zróżnicowanie danych celów w oparciu o
specyfikę poszczególnych dzielnic Warszawy? Warto by
rozgraniczyć różnice wynikające między danymi obszarami
miasta, np. korzystanie z publicznych środków transportu - dużo
łatwiej jest przesiąść się z auta na ZTM na Ochocie (świetnie
rozwinięta sieć transportu szynowego, nie mówiąc o
autobusach) niż we wschodniej części Białołęki (jedynie
autobusy, wąskie ulice bez bus-pasów, linie o długich trasach
obejmujących wszelkie możliwe przystanki).
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Uzasadnienie
Kwestia zapewnienia dobrych warunków zamieszkania została
podjęta w celu 2. Kwestia bezpieczeństwa ruchu drogowego i
pieszego podjęta została w opisie celu 3.3. Rozwój komunikacji i
tworzenie warunków przyjaznych biznesowi są ujęte jako cele
operacyjne w Celu 2. i Celu 3. Zgłoszona uwaga w części dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązania
zostaną przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biura
Polityki Mobilności i Transportu). Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

odrzucono niezrozumiałe

Uwaga niezrozumiała.

odrzucono w
całości

Proponowane w uwadze zapisy znajdują się w opisie celu
strategicznego i celów operacyjnych. Mowa jest w nich o
tworzeniu warunków do wygodnego życia i pracy blisko domu.
Nie ma potrzeby kilkukrotnego ich powtarzania proponowanego
sformułowania.

odrzucono w
całości

Cel strategiczny 2. Wygodna lokalność wychodzi naprzeciw
podstawowym potrzebom mieszkańców, również uwzględniając
(w efekcie realizacji celu 2.4. Tworzymy warunki przyjazne
biznesowi) kwestie zawodowe.

uwzględniono
częściowo

Wskaźnik zostanie dopracowany.

uwzględniono zapis istnieje

Realizacja Strategii będzie opierała się o poszanowanie specyfiki
dzielnic.

Lp.

194

Forma
zgłoszenia
uwagi

elektronicznie
formularz

Osoba /
podmiot
zgłaszający

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Prezydent miasta, radni i inne podmioty miasta/dzielnic powinny
organizować konkursy na prace licencjackie, magisterskie lub
doktoraty, które będą służyć miastu i mieszkańcom; pomysły
mogą proponować grupy robocze, mieszkańcy, gazety, w
zasadzie każdy; przykładowe pomysły: 1) jakie są możliwości
zmniejszenia niekorzystnego rozkładu studzienek na jezdniach do dalszych prac
Warszawy, aby kierowcy nie musieli jeździć slalomem aby ich
mijać- analiza prawna w Polsce i za granicą, możliwości
techniczne, wnioski, przykładowe rozwiązania; 2) jak poprawić
stan trawników i zieleni w Warszawie na przykładzie miast
Wielkiej Brytanii i Niemiec.

195

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Przymusić uczelnie działające w Warszawie, aby ich licencjaty,
prace magisterskie i inne były nie „sztuką dla sztuki”, itp., ale
bardziej przydatne Warszawie, jej mieszkańcom, Polakom – np.
dział Planowania Przestrzennego SGGW może np.
do dalszych prac
organizować konkursy wśród swoich studentów na plany
zagospodarowania przestrzennego i upiększanie określonych
ulic i dzielnic Warszawy.

196

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Powinno się nakazywać w nowo budowanych blokach, aby
miały one miejsca garażowe również dla bloków wokół, które
nie posiadają parkingów podziemnych (auta będą mniej
niszczeć; dodatkowo jest szansa, że okolica z powodu
mniejszej ilości aut będzie ładniej wyglądać).
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do dalszych prac

Uzasadnienie
Kwestia współpracy m.in. sektora nauki i administracji jest
zawarta w opisie celu 4.2., ponadto w celu 4.1. mowa jest o
rozwoju twórczego potencjału mieszkańców. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura
(Centrum Komunikacji Społecznej) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia poruszona w uwadze została podjęta w opisie celów 1.2.
i 4.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Centrum Komunikacji Społecznej) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia podnoszenia jakości przestrzeni wspólnej podjęta została
w opisie celu 2.1. Kwestia uporządkowania zasad parkowania
została podjęta w celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu). Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna
być
dokumentem
o charakterze
ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

198

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

199

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

197

elektronicznie
formularz

Treść uwagi

Stworzyć drogi jednojezdniowe bez skrzyżowań jako wylotówki,
np. w kierunku Serocka wzdłuż torów kolejowych; dziś chcąc
tam dojechać trzeba przejechać przez kilkadziesiąt sygnalizacji
świetlnych, tracąc czas i pieniądze.

W ramach tego celu powinna zostać zdecydowanie
ograniczona samowola deweloperów i powinny im zostać
narzucone - w ramach narzędzi jakimi dysponuje samorząd określone rozwiązania w zakresie standardów planowania
przestrzennego czy infrastruktury, aby uniknąć uspołeczniania
kosztów przez przyszłych i obecnych mieszkańców.
M.st. Warszawa powinno także interpretować swoje działania
względem deweloperów nie na ich korzyść, ale na korzyść
strony społecznej i przyszłych mieszkańców, np. egzekwując od
deweloperów określone świadczenia za zniszczoną zieleń i
środowisko oraz dopuszczając jak najmniejszą wycinkę drzew
pod inwestycje deweloperskie.

Rozstrzygnięcie
uwag

Uzasadnienie

do dalszych prac

Kwestia transportu podjęta została w opisie celu 3.3. Zgłoszona
uwaga w części dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie
może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Mobilności i Transportu).
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

uwzględniono
częściowo

W strategii zostaną uzupełnione zapisy odnoszące się do kwestii
społecznie odpowiedzialnego biznesu. Natomiast kwestie
kształtowania przestrzeni mają swoje odzwierciedlenie w planach
miejscowych, które są narzędziem realizacji Strategii.

uwzględniono
częściowo

W strategii zostaną uzupełnione zapisy odnoszące się do kwestii
społecznie odpowiedzialnego biznesu. Natomiast kwestie
kształtowania przestrzeni mają swoje odzwierciedlenie w planach
miejscowych, które są narzędziem realizacji Strategii.

200

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

W ramach tego celu powinna być tworzona - zarówno na
istniejących osiedlach, szczególnie w nowej zabudowie, jak i
dopiero planowanych - przyjazna przestrzeń, co oznacza:
do dalszych prac
odpowiednią ilość zieleni - realnej (drzewa, krzewy, trawniki),
odpowiednią infrastrukturę oraz dostęp do wydajnej komunikacji
publicznej.

201

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Brak odniesienia do tego, że rozwojowi biznesu sprzyjają
warunki gospodarcze stworzone przez państwo. Państwo musi
sprzyjać przedsiębiorcom, by ten punkt miał sens.

odrzucono w
całości

202

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Jak zwartość zabudowy może być wskaźnikiem pomiaru
funkcjonalnej przestrzeni? Raczej udział poszczególnych
elementów zagospodarowania przestrzeni na X mieszkańców,
Y powierzchni... Zabudowa może być zwarta, a nie
funkcjonalna.

uwzględniono
częściowo

63

Kwestia kształtowania przestrzeni publicznych podjęta została w
opisie celu 3.1., natomiast kwestie związane z transportem
publicznym w celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (cel 3.1. Biuro
Architektury i Planowania Przestrzennego, cel 3.3. Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia leży poza sferą oddziaływania m.st. Warszawy. Należy
jednak podkreślić, że dokonano analizy powiązań z kluczowymi
dokumentami wyższego rzędu. Wyniki analizy będą
zamieszczone jako załącznik do Strategii.
Wskaźnik zostanie dopracowany.

Lp.
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Forma
zgłoszenia
uwagi

elektronicznie
formularz

elektronicznie
formularz

Osoba /
podmiot
zgłaszający

mieszkanka /
mieszkaniec

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie

Pisze się o tym, że trzeba zwiększyć zwartość zabudowy i
przeciwdziałać rozlewaniu się miasta. Warto podkreślić, że nie
chodzi przy tym o zagęszczanie budynków mieszkalnych za
wszelką cenę, ani że nie może się to odbywać kosztem terenów
zielonych. Ktoś może potem dostawiać bloki mieszkalne
pomiędzy istniejącymi blokami na osiedlach z lat 70 i 80 albo
uwzględniono dobudować dwa ciągi budynków na ulicy Kijowskiej, powołując
wprowadzono w
się na Strategię i tłumacząc, że przecież zwiększa zwartość
całości
zabudowy. Efekt będzie odwrotny do zamierzonego. Ludzie,
którym zbudują za oknem blok, wyniosą się na osiedle domków
szeregowych na obrzeżach miasta.
Ponadto warto pamiętać, że zwarta zabudowa zwiększa
wrażliwość miasta na zmiany klimatyczne (patrz Strategia
adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030).

Idea zagęszczania zabudowy nie ma na celu ingerencji w tereny
otwarte oraz w już ukształtowane osiedla, zatem zapis zostanie
doprecyzowany.

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Więcej ruchomych schodów przy przejściach podziemnych (np.
brakuje ich na wys. Dworca Centralnego). Więcej miejsca na
chodnikach dla pieszych - samochody tam stojące i coraz
więcej rowerzystów uniemożliwia normalne poruszanie się
pieszym.

do dalszych prac

Kwestia kształtowania przestrzeni publicznych została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.1. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Nazwa celu jest znaczeniowo niespójna z pozostałymi nazwami
celów strategicznych. Wcześniej mamy konstrukcję, gdzie
podmiotem jest drugi wyraz, tzn. wiadomo, że chodzi o
wspólnotę, lokalność czy przestrzeń i pierwszy wyraz z nazwy
określa tylko rodzaj, cechę tego podmiotu. Natomiast w celu
strategicznym nr 4 chodzi de facto o innowacje, a nie o
środowisko, co sugeruje przyjęta nazwa. Cel 4 powinien
nazywać się raczej: "środowisko innowacji" a nie "innowacyjne
środowisko".

odrzucono w
całości

Pojęcie "innowacja" jest przez większość mieszkańców kojarzone
przede wszystkim ze sferą gospodarczą, co zawęża zakres
przedmiotowy celu. Ponadto w tożsamości Warszawy
zakodowane jest swego rodzaju twórcze napięcie i ciągłe
tworzenie miasta od nowa. Dlatego podjęta została decyzja, że
nazwa celu 4. zostanie zmieniona na „Twórcze środowisko”.

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

205

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
4. Innowacyjne
środowisko

206

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
4. Innowacyjne
środowisko

Przyciągamy talenty i liderów - kształcimy talenty i liderów.

odrzucono w
całości

207

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
4. Innowacyjne
środowisko

Nazwa celu jest myląca, sugeruje innowacje w środowisku
przyrodniczym.

odrzucono w
całości

64

Nie do końca jest jasne czego dotyczy uwaga. Jeżeli intencją
uwagi była zmiana nazwy celu 4.3. na "kształcimy talenty i
liderów" to należy stwierdzić, że kwestia podnoszenia
kompetencji została poruszona w celu 4.1. Zaproponowana
nazwa jest niespójna z zakresem przedmiotowym celu 4.3.
Pojęcie "innowacja" jest przez większość mieszkańców kojarzone
przede wszystkim ze sferą gospodarczą, co zawęża zakres
przedmiotowy celu. Ponadto w tożsamości Warszawy
zakodowane jest swego rodzaju twórcze napięcie i ciągłe
tworzenie miasta od nowa. Dlatego podjęta została decyzja, że
nazwa celu 4. zostanie zmieniona na „Twórcze środowisko”.

Lp.
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Forma
zgłoszenia
uwagi

elektronicznie
formularz

Osoba /
podmiot
zgłaszający

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

Cel strategiczny
4. Innowacyjne
środowisko

209

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
4. Innowacyjne
środowisko

210

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
4. Innowacyjne
środowisko

211

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
4. Innowacyjne
środowisko

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Nazwa celu wskazuje, że jego przedmiotem jest środowisko
przyrodnicze a nie innowacje. Należy co najmniej zmienić
kolejność słów. Możliwe są też alternatywne rozwiązania jak
np.: "ekosystem innowacji".

odrzucono w
całości

W opisie celu strategicznego i poszczególnych celów
operacyjnych brakuje takiego bardziej wyraźnego wskazania,
że innowacje to jest coś co ma się stać specjalizacją Warszawy,
coś co ma to miasto wyróżniać. Że celem jest powiązanie słów
Warszawa i innowacje, tak żeby w perspektywie 2030 roku
Warszawa kojarzona była jako miasto, w którym innowacje
powstają, są rozwijane i to jest najlepsze miejsce do tego.
do dalszych prac
Warto byłoby już na etapie tworzenia strategii opracować hasło
promujące Warszawę jako miasto innowacji, które to hasło
byłoby wykorzystywane w przekazie promocyjnym. Tak jak
"Łódź kreuje" niech Warszawa "tworzy" czy niech będzie
"miejscem, gdzie powstają innowacje". Chodzi o to, żeby po
przeczytaniu strategii nikt nie miał wątpliwości co ma być
wyróżnikiem Warszawy w 2030 roku.
Proponuję używanie w opisie pojęcia sektora kreatywnego,
który dość dobrze chyba opisuje świat biznesu, nauki i kultury, a odrzucono w
jest chyba bardziej intuicyjnie rozumiany niż taka ciągła
całości
wyliczanka.

Nazwa celu nadmiernie zawęża jego zakres. „Innowacyjność”
oznacza zazwyczaj udoskonalanie produktów, procesów i
metod, służące osiąganiu przyjętych celów, przeważnie
gospodarczych (por. np. "Podręcznik Oslo"). Publiczne korzyści
wynikające z rozwijania idei, uczestnictwa w edukacji i kulturze
(por. cel 4.1) i wymiany myśli (por. cel 4.2) są natomiast
szersze. Obejmują również lepsze rozumienie świata oraz
wspólne kształtowanie porządku społecznego, zarówno
poprzez podtrzymywanie, jak i kwestionowanie zastanych
wartości, postaw i celów. Dlatego wskazana jest zmiana nazwy
celu 4, np. na „Twórcze miasto”. Innowacje są ważnym, ale nie
jednym rodzajem twórczości.
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uwzględniono wprowadzono w
całości

Uzasadnienie
Pojęcie "innowacja" jest przez większość mieszkańców kojarzone
przede wszystkim ze sferą gospodarczą, co zawęża zakres
przedmiotowy celu. Ponadto w tożsamości Warszawy
zakodowane jest swego rodzaju twórcze napięcie i ciągłe
tworzenie miasta od nowa. Dlatego podjęta została decyzja, że
nazwa celu 4. zostanie zmieniona na „Twórcze środowisko”.
Kwestia promowania miasta została podjęta w opisie celu 4.3. i
4.4. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Marketingu Miasta) oraz rozpatrzone
na etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii oraz
na etapie tworzenia nowej strategii marketingowej miasta i nowej
Marki Warszawy. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Nie jest jasne, w którym miejscu opisu należy użyć wskazanego
terminu oraz jaka jest jego dokładna definicja.
Termin "innowacyjność" jest w strategii rozumiany szerzej niż ma
to miejsce w „Podręczniku Oslo”, który, jak słusznie wskazano w
uwadze, dotyczy przede wszystkim sfery przedsiębiorstw
(gospodarczej).
Rozumienie pojęcia „innowacja”, jakie przyjęto za obowiązujące w
projekcie Strategii jest znacznie szersze. Jest wzorowane na
definicjach takich badaczy jak:
§ H.G. Barnett – innowacja to „każda myśl, zachowanie lub rzecz,
która jest nowa tzn. jakościowo różni się od form istniejących”;
§ D.M. Rogers – innowacja to: „idea, praktyka lub obiekt
postrzegany przez jednostkę akceptującą jako nowa, przy czym
dla zachowania ludzkiego istnienia istotne nie jest to, czy jakaś
idea jest obiektywnie nowa tzn. dopiero odkryta lub stworzona,
tylko to czy jest ona traktowana przez ludzi jako nowa”;
§ W. Marczyk – innowacja to: „taka wartość kulturowa (materialna
np. narzędzie lub niematerialna np. metoda pracy) która w danych
warunkach czasowych i przestrzennych jest traktowana przez
ludzi jako nowa”.
Rozumienie pojęcia „innowacja”, jakie przyjęto za obowiązujące w
projekcie Strategii jest bliskie także definicji „utworu”, znajdującej
się w Ustawie o prawie autorskim. Chodzi o „każdy przejaw
działalności twórczej, któremu można przypisać cechy nowości”.
Innowacją będzie więc każdy przejaw działalności twórczej, w
sferze gospodarczej, naukowej, kulturalnej, społecznej (np.:

Lp.

212

213

Forma
zgłoszenia
uwagi

elektronicznie
formularz

elektronicznie
formularz

Osoba /
podmiot
zgłaszający

mieszkanka /
mieszkaniec

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Cele strategiczne
i operacyjne

W pierwszej kolejności domknąć ring obwodnicy miasta,
dopiero później budować pozostałe drogi miasta.

Cele strategiczne
i operacyjne

Prezydent miasta, radni i inne podmioty miasta/dzielnic powinny
organizować konkursy na prace licencjackie, magisterskie lub
doktoraty, które będą służyć miastu i mieszkańcom; pomysły
mogą proponować grupy robocze, mieszkańcy, gazety, w
zasadzie każdy; przykładowe pomysły: 1) jakie są możliwości
zmniejszenia niekorzystnego rozkładu studzienek na jezdniach do dalszych prac
Warszawy, aby kierowcy nie musieli jeździć slalomem aby ich
mijać- analiza prawna w Polsce i za granicą, możliwości
techniczne, wnioski, przykładowe rozwiązania; 2) jak poprawić
stan trawników i zieleni w Warszawie na przykładzie miast
Wielkiej Brytanii i Niemiec.

do dalszych prac
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elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Cele strategiczne
i operacyjne

Przymusić uczelnie działające w Warszawie, aby ich licencjaty,
prace magisterskie i inne były nie „sztuką dla sztuki”, itp., ale
bardziej przydatne Warszawie, jej mieszkańcom, Polakom – np.
dział Planowania Przestrzennego SGGW może np.
do dalszych prac
organizować konkursy wśród swoich studentów na plany
zagospodarowania przestrzennego i upiększanie określonych
ulic i dzielnic Warszawy.

215

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Cele strategiczne
i operacyjne

Programy nauczania języka angielskiego powinny zostać tak
zmodyfikowane, aby każdy po szkole średniej umiał płynnie
posługiwać się językiem angielskim, dziś nawet wiele państw
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odrzucono - poza
oddziaływaniem

Uzasadnienie
produkt, usługa, utwór naukowy, ale też rezultat działalności
artystycznej lub społecznej), któremu można przypisać cechy
nowości – w skali twórcy (przedsiębiorcy, artysty, naukowca,
działacza społecznego), miasta, regionu, kraju czy świata.
Jednak przyjmując słuszność argumentacji przedstawionej w
uwadze, nazwę celu zmieniono na „Twórcze środowisko”.
Kwestia systemu transportowego podjęta została w opisie celu
3.3. Zgłoszona uwaga w części dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biura Polityki
Mobilności i Transportu). Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia współpracy m.in. sektora nauki i administracji jest
zawarta w opisie celu 4.2., ponadto w celu 4.1. mowa jest o
rozwoju twórczego potencjału mieszkańców. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura
(Centrum Komunikacji Społecznej) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia poruszona w uwadze została podjęta w opisie celów 1.2.
i 4.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Centrum Komunikacji Społecznej) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Program nauczania w szkołach nie leży w gestii samorządu
lokalnego i w związku z tym nie może być przedmiotem projektu
Strategii.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie

Afryki wyprzedza pod tym względem Polskę.
Kwestia bezpieczeństwa przestrzeni publicznych zostanie
podniesiona w celu 3.1. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) oraz rozpatrzone na
etapie tworzenia programów wykonawczych do strategii. Zgodnie
z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term
Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku
strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze
ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i
operacyjnych. W związku z tym strategia nie powinna zawierać
konkretnych projektów do realizacji.
Poprawie jakości środowiska przyrodniczego dedykowano jeden z
trzynastu celów operacyjnych projektu Strategii. Nie jest to
kwestia na tyle złożona, aby wymagała sformułowania w postaci
celu strategicznego.
W projekcie Strategii zdefiniowano wizję Warszawy w 2030 roku,
kładącą nacisk na trzy wymiary: Aktywni mieszkańcy, Przyjazne
miejsce, Otwarta metropolia. Ponadto na stronie 7 umieszczony
jest schemat prezentujący przejście między wizją a celami
strategicznymi.

216

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Cele strategiczne
i operacyjne

Policja powinna mieć zakupiony nowoczesny sprzęt (np. siatki
wystrzeliwane z broni do wyłapywania najgorszych kiboli na
zadymach, np. tych którzy atakują policjantów).

do dalszych prac

217

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Cele strategiczne
i operacyjne

Wśród celów środowisko i jego ochrona powinno zostać
zdecydowanie wyróżnione, biorąc pod uwagę istniejące i
pogłębiające się problemy: jakość powietrza, masowa wycinka
drzew, degradacja terenów zielonych.

odrzucono w
całości

218

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Cele strategiczne
i operacyjne

Cele strategiczne nie obrazują wizji miasta, ponieważ w
strategii tej wizji nie widać.

odrzucono w
całości

Do każdego z celów zostanie podana wartość bazowa i docelowa
wskaźników, co umożliwi czytelnikowi lepiej zrozumieć logikę
interwencji. Diagnoza strategiczna zostanie dołączona do
Strategii jako załącznik.
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elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Cele strategiczne
i operacyjne

Zgodnie z przyjętą metodyką pracy nad aktualizacją strategii
rozwoju, poszczególne cele są opisane dość ogólnie. Dokument
jest pod tym względem spójny. W załącznikach zamieszczono
diagnozę strategiczną, która opisuje obecny stan miasta oraz
wskaźniki monitoringu, które po oszacowaniu ich wartości
docelowych doprecyzują jaki jest konkretnie kierunek zmian
wskazany w dokumencie. Wadą jest jednak to, że te elementy
uwzględniono
nie są przedstawione w jednym miejscu, pomimo tego, że
częściowo
zarówno diagnoza jak i wskaźniki odnoszą się do
poszczególnych celów. Proponuję opis każdego celu wzbogacić
o właściwy wycinek diagnozy oraz o wszystkie wskaźniki
monitoringu, jakie do danego celu zostały przyporządkowane.
Pomoże to czytelnikowi lepiej zrozumieć logikę interwencji. Przy
takiej konstrukcji załączniki te usunąć.

220

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Formuła prac

Mowa jest o czterech etapach prac, których efektem jest projekt
strategii, zatem należy poprawić nie "pięć" a "cztery" etapy.

uwzględniono zapis istnieje

Projekt Strategii zawiera zapis o czterech etapach, a w związku z
tym uwaga jest bezzasadna. Przygotowanie projektu Strategii jest
produktem tych prac.

221

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Formuła prac

Używane są pojęcia wymagające wyjaśnienia, np.: mid-term
czy ex-ante. Proponuję dodanie definicji i/lub zmiana tych
terminów na polskie odpowiedniki. Uwagę tę należy też
zastosować do pozostałych części dokumentu.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Terminy specjalistyczne zostaną wyjaśnione.

222

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Formuła prac

Czwarte wypunktowanie: "sformułowania" należy zamienić na
"sformułowanie".

uwzględniono wprowadzono w
całości

Poprawiono w celu uzyskania poprawności językowej.
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Lp.

223

Forma
zgłoszenia
uwagi

elektronicznie
formularz

Osoba /
podmiot
zgłaszający

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

Ogólna

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Ja długo jeszcze będzie obowiązywał dekret Bieruta? Dlaczego
miasto nie szanuje własności prywatnej i nie oddaje działek
przejętych dekretem, tylko umożliwiła to dla niektórych, a
politycy rządzący miastem mają usta pełne neoliberalnych
treści? Dlaczego pani prezydent pisze w liście do mieszkańców
"Nie dajcie sobie wmówić, że władza centralna może odgórnie i pytanie lub
bezkarnie decydować o rozwoju miast. „. dzisiaj jest propozycja komentarz
zmiany ustroju miasta, jutro będzie propozycja zmiany waszego
życia." Przecież to dekret Bieruta był właśnie narzucony
centralnie i zmienił życie wielu warszawiaków a pani prezydent
nic nie zrobiła, aby go znieść, a umożliwiła reprywatyzacje dla
wybranych

Uzasadnienie

Pytania i komentarz zawarte w uwadze nie odnoszą się do
projektu Strategii, a w związku z tym są bezprzedmiotowe.

224

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Brakuje numeracji i podpisów rysunków/schematów.

odrzucono w
całości

Projekt Strategii jest krótkim opracowaniem i nie zawiera wielu
grafik, a jednocześnie nie jest opracowaniem naukowym. W
związku z tym numeracja i podpisy rysunków są zbędne. Zakres
merytoryczny rysunku jest określony zdaniem wprowadzającym
rysunek (zdanie jest zakończone dwukropkiem).

225

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Większa promocja strategii i budowanie świadomości
mieszkańców o jej istnieniu i możliwości wpływu na strategię.

uwzględniono wprowadzono w
całości

W rozdziale System realizacji zawarte są zapisy o komunikowaniu
Strategii.

226

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Zbyt ogólnie sformułowana wizja i cele realizujące tę wizję, nie
skłaniają do przywiązywania szczególnej wagi do
przedłożonego Warszawiakom projektowi strategii.

do dalszych prac
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elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Strategia powinna określić w jaki sposób będziemy działać w
celu poprawy czystości w mieście.

do dalszych prac

Ogólna

Chcę mieszkać w mieście przyjaznym dla mnie. Moim miejscem
urodzenia i wychowania jest Warszawa, odczuwam mój wielki
związek z Warszawą. Nie wyobrażam sobie innego mojego
odrzucono w
miejsca zamieszkania. Jestem przeciw powiększeniu
całości
Warszawy, połączeniu w jedną metropolię Warszawy i
miejscowości podwarszawskich. Będzie mieszkało się o wiele
gorzej, będzie wielki chaos.

228

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

68

Strategia zgodnie z rekomendacjami z Ewaluacji mid-term
Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku
powinna być dokumentem ogólnym, co pozwoli elastycznie
zarządzać rozwojem nie odchodząc od ramowych założeń.
Wychodząc naprzeciw tym zaleceniom projekt Strategii nie
wskazuje konkretnych projektów i rozwiązań do wdrożenia,
pozostawiając tę kwestię do zaplanowania w dokumentach
operacyjnych nazywanych programami, o czym mowa w rozdziale
System realizacji.
Kwestia czystości jest pochodną realizacji kilku celów określonych
w projekcie Strategii. Czystość w mieście w dużej mierze jest
pochodną zachowania mieszkańców. W związku z tym kluczowe
znaczenie w tym kontekście będzie miała realizacja dwóch celów
projektu Strategii: 1.1., w którym mowa jest o dbaniu o swoje
otoczenie, oraz 3.2., który odnosi się do kształtowania postaw
proekologicznych. Ponadto znaczenie w tym kontekście będzie
miało zwiększenie skuteczności ochrony zasobów przyrody
ożywionej i nieożywionej (cel 3.2.), jak również
zagospodarowanie przestrzeni publicznych (mała architektura)
(cel 3.1.).
Strategia rozwoju Warszawy jako dokument planistyczny, nie
odnosi się do kwestii prawnych będących poza sferą swego
oddziaływania, a taka kwestią są właśnie granice Warszawy. Cele
projektu Strategii nie odnoszą się w związku z tym do tej kwestii.

Lp.
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230

231

232

Forma
zgłoszenia
uwagi

elektronicznie
formularz

elektronicznie
formularz

elektronicznie
formularz

elektronicznie
formularz

Osoba /
podmiot
zgłaszający

mieszkanka /
mieszkaniec

mieszkanka /
mieszkaniec

mieszkanka /
mieszkaniec

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Ogólna

Tworzenie grup roboczych (powinien je tworzyć prezydent
miasta/wojewoda lub marszałek województwa), które będą
analizowały przepisy z innych miast Polski i świata; następnie
grupa ta będzie podsumowywała swoją pracę, wyciągała
wnioski, przedstawiała je radzie miasta lub np. prezydentowi
do dalszych prac
Wawy, również mieszkańcom; część z tych rozwiązań i ew.
nowych przepisów będzie można wprowadzić w życie, a będą
to miały zrobić osoby powołane przez prezydenta Warszawy lub
z grupy roboczej.

Ogólna

Projekt wygląda, jakby ktoś zrobił kiepską pracę na zaliczenie,
wykonaną w 2 dni. Ma błędy merytoryczne. Nie ma wizji miasta.
Z jednej strony wygląda jakby dawał możliwości dalszej
odrzucono w
ekspansji deweloperom, a z drugiej strony odnosi się do
całości
wzniosłych haseł niemożliwych do realizacji. Jest niekonkretny,
słaby merytorycznie i nie odnosi się do realnych problemów
miasta i jego mieszkańców.

Ogólna

Proponuję kolejną wersję dokumentu, po doprecyzowaniu
zakresu merytorycznego, przekazać do obróbki językowej
uwzględniono
osobie, która potrafiłaby sprawić, że będzie się go lepiej czytało, częściowo
będzie mniej urzędniczy, a bardziej ludzki.

Ogólna

Strategia skupia się na mieszkańcach, a tymczasem trafniej
byłoby mówić o użytkowniku miasta, osobach je
odwiedzających z różnych powodów. Bez nich nie byłoby
różnorodnych usług. Zanim lider czy twórca w osiedli się na
stałe, trzeba go jakoś zatrzymać. Obecnie Strategia nie
dostrzega, że osoby te będą korzystały z usług.
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odrzucono w
całości

Uzasadnienie
Kwestia wykorzystywania doświadczeń innych podmiotów została
podjęta w opisie celu 1.2. Ponadto w celu 4.3. wskazano na
konieczność współpracy między miejskimi a krajowymi i
zagranicznymi instytucjami, w tym z miastami partnerskimi.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Centrum Komunikacji Społecznej) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Projekt Strategii został przygotowany zgodnie z regułami
metodycznymi, przez zespół osób doświadczonych w
przygotowywaniu tego typu dokumentów. Zawiera wszystkie
niezbędne elementy (część jest w trakcie tworzenia, o czym
informowano podczas spotkań konsultacyjnych, np. raport ryzyk).
Zawiera m.in. wizję Warszawy w 2030 roku, która jest zawarta na
stronie 5 projektu Strategii #Warszawa2030. W diagnozie
wykorzystano zarówno dane statystyki publicznej, jak i wyniki
reprezentatywnych badań ankietowych z mieszkańcami. Projekt
Strategii był opracowany w modelu partycypacyjnym. W związku
z tym wizja jak i cele zostały sformułowane z uwzględnieniem
postulatów i oczekiwań mieszkańców i innych interesariuszy.
Zostanie dokonana redakcja tekstu projektu Strategii, co jednak
nie oznacza, że zostaną wyeliminowane specjalistyczne terminy.
Strategia jest najważniejszym dokumentem planistycznym i musi
być sformułowana w sposób profesjonalny, zrozumiały dla
przyszłym realizatorów. Dla mieszkańców i innych grup
interesariuszy będzie przygotowany materiał prezentujący
Strategię w sposób dostosowany do percepcji danej grupy.
W projekcie Strategii nie pominięto kwestii zewnętrznych
użytkowników miasta, ale należy pamiętać, że głównymi
odbiorcami efektów realizacji Strategii (i niejako sponsorami
prowadzonych działań - płacenie podatków) będą jego
mieszkańcy. Kwestię użytkowników zewnętrznych podniesiono
już we Wprowadzeniu, gdzie wskazano, że potencjał Warszawy
tworzą, poza mieszkańcami, również osoby odwiedzające
Warszawę. Ponadto w celu 3.1. wskazano wprost, że przestrzeń
publiczna jest ważna nie tylko z punktu widzenia mieszkańców,
ale także innych użytkowników miasta. Do zewnętrznych
użytkowników miasta odniesiono się również w celach 2.2.
(dostęp do podstawowych usług) oraz 3.3. (transport) poprzez
wskazanie konieczności współpracy z gminami obszaru
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Forma
zgłoszenia
uwagi

elektronicznie
formularz

Osoba /
podmiot
zgłaszający

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

odrzucono w
całości

Zawarte w projekcie Strategii propozycje wskaźników
wymagają:1) dostosowania do zakresu celów, których
pomiarowi mają służyć - część wskaźników w obecnej wersji
jest zdefiniowana zdecydowanie zbyt wąsko - por. szczególnie
wskaźniki celów 3.2, 4.3 i 4.42) doprecyzowania definicji 3)
wskazania źródeł, które będą wykorzystywane do ustalania
osiągniętej wartości poszczególnych wskaźników.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Wskaźniki zostaną dopracowane, a w załączniku zostanie
zamieszczony szczegółowy opis każdego wskaźnika, w tym m.in.
definicja i źródło danych.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Potencjał Wisły zostanie uwzględniony w zestawieniu.

odrzucono w
całości

Przedstawione w uwadze oczekiwania wobec przestrzeni
znajdują odzwierciedlenie w celu strategicznym 2. Wygodna
lokalność, w ramach którego skupiono się na zaprogramowaniu
funkcji miejsc zamieszkania. Istnienie wolnych terenów do
zagospodarowania, wskazanych jako potencjał Warszawy,
oznacza, że są możliwości uzupełnienia tkanki miasta o nowe,
potrzebne funkcje (zgodnie z celami projektu Strategii).

uwzględniono zapis istnieje

Przedstawione w uwadze oczekiwania wobec przestrzeni
znajdują odzwierciedlenie w celu strategicznym 2. Wygodna
lokalność, w ramach którego skupiono się na zaprogramowaniu
funkcji bezpośredniej okolicy zamieszkania, tak aby podstawowe
usługi, oferta spędzania wolnego czasu oraz miejsca pracy były
blisko miejsca zamieszkania.

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna
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elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Potencjały i
wyzwania
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elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

mieszkanka /
mieszkaniec

metropolitalnego Warszawy. Ponadto w celu 4.3. zawarto zapisy
mówiące o przyciąganiu różnych osób z kraju i zagranicy, którym
będzie zapewnione m.in. wsparcie adaptacyjne.
Sformułowane w Strategii cele powstały na bazie głosów
zebranych od mieszkańców i innych interesariuszy oraz wyników
analiz diagnostycznych. W toku prac nad projektem Strategii nie
powstał żaden dokument pod nazwą Diagnoza. Lista potencjałów
i wyzwań została opracowana na podstawie raportu Diagnoza
strategiczna, autorstwa prof. Wojciecha Dziemianowicza
(eksperta wiodącego), która będzie załącznikiem do Strategii, a
jest materiałem opublikowanym na www.2030.um.warszawa.pl.
Diagnoza strategiczna powstała na bazie pogłębionych analiz
przygotowanych m.in. na podstawie statystyki publicznej.

Ogólna

elektronicznie
formularz

elektronicznie
formularz

Uzasadnienie

Strategia powinna być oparta na diagnozie. Ten dokument nie
zawiera jej. Potencjały i wyzwania nie wynikają z dokumentu o
tytule "Diagnoza". "Diagnoza" jest zestawieniem danych, które
nie umożliwiają przeprowadzenia analizy. Nie wynikają z niej
wskazane w strategii potencjały oraz nie zawiera żadnych
wyzwań. Skoro jest tak dobrze, to po co zmieniać?
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Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Potencjały i
wyzwania

Potencjały i
wyzwania

Dużym potencjałem miasta, od niedawna jest dostrzeganym,
jest Wisła. Niestety ten aspekt nie pojawił się w wymienionej
liście potencjałów.
Potencjał Warszawy - dostępność wolnej przestrzeni do
zagospodarowania - każdy wolny kawałek gruntu zabudowują
developerzy. Chcemy przestrzeni zielonych, planów
zagospodarowania przyjaznym ludziom tj. planowania od
początku budynków mieszkalnych, infrastruktury, szkół,
przedszkoli, lokali usługowych oraz parków. projekt developera
powinien to uwzględniać POD RYGOREM blokowania zgody na
budowę osiedla. Jeśli trzeba, proszę zmieniać prawo.
Zdywersyfikować funkcje w dzielnicach - nie może powstawać
tylko mieszkaniówka, ludzie powinni mieć możliwość pracy w
niewielkiej odległości od domu.
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Forma
zgłoszenia
uwagi

elektronicznie
formularz

elektronicznie
formularz

Osoba /
podmiot
zgłaszający

mieszkanka /
mieszkaniec

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie

Potencjały i
wyzwania

Tworzenie grup roboczych (powinien je tworzyć prezydent
miasta/wojewoda lub marszałek województwa), które będą
analizowały przepisy z innych miast Polski i świata; następnie
grupa ta będzie podsumowywała swoją pracę, wyciągała
wnioski, przedstawiała je radzie miasta lub np. prezydentowi
do dalszych prac
Wawy, również mieszkańcom; część z tych rozwiązań i ew.
nowych przepisów będzie można wprowadzić w życie, a będą
to miały zrobić osoby powołane przez prezydenta Warszawy lub
z grupy roboczej.

Kwestia wykorzystywania doświadczeń innych podmiotów została
podjęta w opisie celu 1.2. Ponadto w celu 4.3. wskazano na
konieczność współpracy między miejskimi a krajowymi i
zagranicznymi instytucjami, w tym z miastami partnerskimi.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Centrum Komunikacji Społecznej) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

Potencjały i
wyzwania

NAJWAŻENIEJSZE – wprowadzić wreszcie politykę ładu
przestrzennego i architektury, zbudować służące do tego
przepisy i struktury urzędowe, przestrzeń publiczna na
Zachodzie wygląda dużo lepiej (np. w Paryżu kamienice mogą
mieć tylko określony kolor; w Niemczech domy mogą mieć tylko
określoną przepisami elewację i dach> dzięki temu to co nas
otacza wygląda ładniej, a nie jak określona jest Polska
„pastelowe szaleństwo”).

uwzględniono wprowadzono w
całości

Lista kluczowych wyzwań zostanie uzupełniona o zapisy
dotyczące ładu przestrzennego. Problem ładu przestrzennego był
wielokrotnie podnoszony podczas konsultacji społecznych i został
podjęty w celach projektu Strategii.

do dalszych prac

Kwestia współpracy m.in. sektora biznesu i nauki podjęta została
w opisie celu 2.4. i 4.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Rozwoju
Gospodarczego) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów
wykonawczych
do
strategii.
Zgodnie
z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

uwzględniono zapis istnieje

Cel operacyjny 4.3. zakłada przyciąganie specjalistów z kraju i
zagranicy.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Tereny zieleni stanowią w Warszawie istotny walor, co uzasadnia
uwzględnienie go na liście potencjałów miasta.
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elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Potencjały i
wyzwania
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elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Potencjały i
wyzwania
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elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Potencjały i
wyzwania

Wprowadzić jak najwięcej rozwiązań współpracy przemysłu i
nauki korzystając z przykładów Korei Płd. oraz Japonii.

Jeśli nie mamy w Polsce i Warszawie osób dobrych w
określonej dziedzinie zatrudnijmy do określonych zadań
Japończyka, Francuza czy innych (KIA i Hyundai nie odnosiły
sukcesów, dopóki nie zatrudniły jako swoich prezesów
Niemców...nie bójmy się tego).
W potencjałach brak informacji, że bogactwem miasta są tereny
zielone i obszary przyrodnicze oraz balans pomiędzy zielenią, a
terenami zabudowanymi.
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uwagi

elektronicznie
formularz

elektronicznie
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mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

Potencjały i
wyzwania

Potencjały i
wyzwania

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi
Potencjał zdefiniowany "Dostępność wolnej przestrzeni do
zagospodarowania" - nie zgadzam się z tym. To nie wpisuje się
w wizję miasta, a wyłącznie daje pole do działania
deweloperom budującym obszary biurowe, galerie handlowe i
osiedla mieszkaniowe. Chyba że autorzy mieli na myśli
pozostawienie wolnej przestrzeni w charakterze
zagospodarowania terenów zielonych.
Wyzwania:
1) Niewystarczająco dostosowana oferta mieszkań do potrzeb i
możliwości ﬁnansowych mieszkańców - może to nie wynika z
braku mieszkań, ale warunków brania kredytów
mieszkaniowych i cen nieruchomości? Czy to oby nie punkt
pozwalający na ekspansję deweloperom?
2) Dostępność dróg rowerowych, pieszych i samochodowych ważny element, który powinien współgrać z funkcjonalnością,
dostępnością i estetyką miasta jako szkielet
W wyzwaniach brak informacji o równowadze miasta pomiędzy
poszczególnymi elementami
(zieleń/zabudowa/usługi/transport/rozwój
przedsiębiorczości/itp.). Brak ważnego wyzwania - Sprawienie
by miasto było estetyczne, stworzenie p.p.z. dla całego miasta
w celu zachowania równowagi poszczególnych elementów
przestrzeni.

Uzasadnienie

odrzucono w
całości

Zapis mówiący o wolnych terenach do zagospodarowania nie
wskazuje pod jakie konkretnie funkcje mają być te tereny
przeznaczone. Wskazuje on jedynie, że kształtowaniu
zagospodarowania przestrzennego mamy pewien zasób do
wykorzystania. Cele sformułowane w projekcie Strategii, w
szczególności w celu strategicznym 2. i celu strategicznym 3
jasno precyzują jakie funkcje będą miały pierwszeństwo (zakres
celów operacyjnych).

odrzucono w
całości

Ad. 1 Problemem jest fakt, że dostępne na rynku mieszkania w
przypadku części warszawiaków są zbyt drogie. To nie jest
kwestia kosztu kredytu tylko cen nieruchomości i zarobków
mieszkańców.
Ad. 2. Ta kwestia jest podejmowana w celach strategicznych 2.
Wygodna lokalność i 3. Funkcjonalna przestrzeń, w których mowa
jest o strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta.

uwzględniono
częściowo

Lista wyzwań zostanie uzupełniona o kwestie dotyczące ładu
przestrzennego. Ponadto już teraz wskazane są: *Zróżnicowanie
dostępności infrastruktury technicznej i społecznej między
dzielnicami (PM); * Niewykształcona w pełni policentryczna
struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta (PM).
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elektronicznie
formularz

mieszkanka /
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Potencjały i
wyzwania
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elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Potencjały i
wyzwania

Literówka w wyzwaniach (Niewystarczającą...)

uwzględniono wprowadzono w
całości

Poprawiono w celu uzyskania poprawności językowej.
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elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Potencjały i
wyzwania

Proponuję zamienić potencjały i wyzwania na pełną analizę
SWOT.

uwzględniono
częściowo

Prace nad Strategią w dużej mierze opierały się na identyfikacji
potencjałów i wyzwań. Mimo to analiza SWOT została wykonana i
będzie stanowiła załącznik do projektu Strategii w ramach
Diagnozy strategicznej.

Potencjały i
wyzwania

Koszmarny hałas - wyzwanie: dudniące tramwaje, hałaśliwe
linie prywatne autobusów, motocykliści (gł. ścigacze), małe
samoloty latające na linii pd.-wsch. - pn. zach., m.in. nad
działkami przy Waszyngtona i Parkiem Skaryszewskim;
nagłaśniane imprezy, np. na Narodowym

odrzucono w
całości

Przeprowadzona diagnoza nie pozwala określić problemu hałasu
jako kluczowy, aby zamieścić go na liście najważniejszych
wyzwań.

Wizja

Warszawa czysta. BARDZO dobry transport publiczny przy
cenach korzystnych dla STAŁYCH mieszkańców Warszawy,
odprowadzających podatki w Warszawie. Zlikwidowanie korków
komunikacji. Zaprzestanie wycince drzew i likwidacji terenów
zielonych.

odrzucono w
całości

Wizja jest ogólnym sformułowaniem, określającym stan miasta w
zakładanym roku. W związku z tym nie jest możliwe wpisanie
wszystkich szczegółowych elementów, które definiują sposób
osiągnięcia ogólnej wizji miasta. Tym samym kwestie
podejmowane w zgłoszonej uwadze znajdują się w celach
projektu Strategii lub (ze względu na swą szczegółowość) będą
mogły być rozpatrywane na etapie tworzenia programów
wykonawczych do Strategii.
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elektronicznie
formularz
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mieszkaniec

mieszkanka /
mieszkaniec
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Treść uwagi

Wizja

NAJWAŻENIEJSZE – wprowadzić wreszcie politykę ładu
przestrzennego i architektury, zbudować służące do tego
przepisy i struktury urzędowe, przestrzeń publiczna na
Zachodzie wygląda dużo lepiej (np. w Paryżu kamienice mogą
mieć tylko określony kolor; w Niemczech domy mogą mieć tylko
określoną przepisami elewację i dach> dzięki temu to co nas
otacza wygląda ładniej, a nie jak określona jest Polska
„pastelowe szaleństwo”).

odrzucono w
całości
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elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Wizja

Tworzenie grup roboczych (powinien je tworzyć prezydent
miasta/wojewoda lub marszałek województwa), które będą
analizowały przepisy z innych miast Polski i świata; następnie
grupa ta będzie podsumowywała swoją pracę, wyciągała
wnioski, przedstawiała je radzie miasta lub np. prezydentowi
do dalszych prac
Wawy, również mieszkańcom; część z tych rozwiązań i ew.
nowych przepisów będzie można wprowadzić w życie, a będą
to miały zrobić osoby powołane przez prezydenta Warszawy lub
z grupy roboczej.

252

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Wizja

Stworzyć w Warszawie przy Stadionie Narodowym coś na wzór
Centrum Olimpijskiego z Monachium.

73

do dalszych prac

Uzasadnienie
Wizja jest ogólnym sformułowaniem oczekiwanego stanu miasta,
dlatego uwaga zgłoszona do tego elementu nie może być
uwzględniona. W projekcie Strategii podjęto wyzwanie
wprowadzenia ładu przestrzennego, chcąc uzyskać jak
największą skuteczność i efektywność podejmowanych działań,
zdecydowano o bezpośrednim powiązaniu tego zamierzanie z
poszczególnymi aspektami kreującymi ład przestrzenny. W
związku z tym kształtowanie ładu przestrzennego odbywa się za
pośrednictwem realizacji dwóch celów strategicznych 2. Wygodna
lokalność oraz 3. Funkcjonalna przestrzeń. Szczegółowe
rozwiązania zostaną zapisane w programach wykonawczych oraz
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.
Kwestia wykorzystywania doświadczeń innych podmiotów została
podjęta w opisie celu 1.2. Ponadto w celu 4.3. wskazano na
konieczność współpracy między miejskimi a krajowymi i
zagranicznymi instytucjami, w tym z miastami partnerskimi.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Centrum Komunikacji Społecznej) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia wykorzystywania doświadczeń innych podmiotów została
podjęta w opisie celu 1.2. Ponadto w celu 4.3. wskazano na
konieczność współpracy między miejskimi a krajowymi i
zagranicznymi instytucjami, w tym z miastami partnerskimi.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji. Zgłoszona
uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może
zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe
rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego merytorycznie
biura oraz rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych
do strategii.
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Forma
zgłoszenia
uwagi

elektronicznie
formularz

Osoba /
podmiot
zgłaszający

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

Wizja

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi
Miasto powinno tworzyć „fundusze celowe”, finansowane po
części przez mieszkańców, przykładowo potrzebujemy
wybudować drogę między Ursynowem i Wilanowem i miastu
brakuje na to pieniędzy> tworzy fundusz zbierający pieniądze
od inwestorów (mieszkańców Wawy) dający zysk inwestorom
minimalnie większy od lokat> miasto buduje coś szybciej, a
inwestorzy zyskują np. dodatkową drogę w mieście i dodatkowo
% od zainwestowanych pieniędzy (które zwraca im za 2-3 lata
miasto).

odrzucono w
całości

254

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Wizja

Dokument w żaden sposób nie przedstawia wizji Warszawy
2030. Nie ma myśli przewodniej. Nie wynika z niego jaka ta
Warszawa ma być.

odrzucono w
całości

255

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Wizja

Przez wizję powinno się rozumieć - jaka Warszawa jest
marzeniem jej mieszkańców. Dokument tego nie przedstawia.
Wizję powinno się określić jednym zdaniem, które będzie w
stanie przedstawić obraz miasta.

odrzucono w
całości

256

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Wizja

Brak jakiegokolwiek odniesienia do estetyki miasta.

odrzucono w
całości

257

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Wizja

Być może jest już za późno, na obecnym etapie konsultacji nad
Strategią, żeby w ogóle podnosić tę kwestię. Jednak kiedyś
warto się zastanowić, czy na pewno chcemy ściągać do
odrzucono w
Warszawy jeszcze więcej mieszkańców. Czy nie lepiej byłoby z
całości
różnych względów, żeby w Polsce było kilka czy kilkanaście
dużych miast zamiast jednego bardzo dużego i innych wyraźnie
mniejszych?

258

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Wprowadzenie

Należy dookreślić, które z wymienionych celów są
długookresowe, a które z nich średniookresowe i wyznaczyć
horyzont czasowy dla średniookresowych celów.

74

odrzucono w
całości

Uzasadnienie

Proponowany mechanizm ma charakter bardzo szczegółowy i w
związku z tym wymaga rozważenia na etapie formułowania
poszczególnych programów wykonawczych Strategii czy wręcz
projektów, a nie w kontekście wizji Warszawy w 2030 roku.
Konieczne jest zweryfikowanie uwarunkowań prawnych
niezbędnych do jego wdrożenia. Proponowane rozwiązanie
wydaje się nawiązywać do idei obligacji miejskich.
Wizja, czyli zdefiniowanie jakim miastem ma być Warszawa w
2030 roku, zostało dokonane wspólnie ze społecznością
warszawską i zamieszczone w rozdziale Wizja Warszawy w 2030
roku. W toku prac nad wizją przyjęto dwupoziomowy zapis wizji.
Pierwszy poziom ma charakter hasłowy, umożliwiający zapis wizji
w jednym wierszu, a drugi stanowi uszczegółowienie tych haseł.
Definiuje ona Warszawę jako miasto aktywnych mieszkańców,
przyjazne miejsce i otwartą metropolię. Tym samy zgłoszona
uwaga jest niezasadna
Wizja Warszawy w 2030 roku została opracowana na bazie
pomysłów i postulatów zebranych od różnych grup mieszkańców
oraz innych interesariuszy w okresie wrzesień - grudzień 2015
roku, a następnie wyników dyskusji z członkami Grup Roboczych
ds. aktualizacji strategii. Tym samym stanowi odzwierciedlenie
marzeń i oczekiwań warszawskiej społeczności. W toku prac nad
wizją przyjęto dwupoziomowy zapis wizji. Pierwszy poziom ma
charakter hasłowy, umożliwiający zapis wizji w jednym wierszu, a
drugi stanowi uszczegółowienie tych haseł. Tym samy zgłoszona
uwaga jest niezasadna.
Wizja jest ogólnym zdefiniowaniem do jakiego miasta dążymy,
czyli jaka ma być Warszawa w 2030 roku. Z uwagi na fakt, że
wizja jest sformułowaniem ogólnym, nie może zawierać
wszystkich, szczegółowych, elementów. Kwestia estetyki została
natomiast zapisana w ramach celu operacyjnego 3.1.,
odnoszącego się do przestrzeni publicznych.
Rozwój nowoczesnej metropolii wymaga przepływów kapitału
ludzkiego. Przewaga konkurencyjna Warszawy w dużej mierze
wiąże się z kapitałem ludzkim, który budowany jest dzięki
ciągłemu dopływowi aktywnych, ambitnych i odważnych osób,
które postanawiają związać swoje życie z Warszawą.
Jednocześnie w związku z problemami demograficznymi
obserwowanymi w Polsce, w tym również w Warszawie, migracje
są jednym z czynników mających wpływ na zapewnienie kadr dla
gospodarki, a tym samym rozwoju miasta.
We Wprowadzeniu zrezygnowano z zapisu o celach długo- i
średniookresowych z uwagi na przyjęty sposób realizacji Strategii
(poprzez programy wykonawcze, które będą wskazywać
faktyczne cele średniookresowe).

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

259

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Wprowadzenie

Należy podkreślić konieczność oszczędzania zasobów.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Z uwagi na zapisy Agendy Miejskiej Unii Europejskiej (2016 r.)
oraz Nowej Agendy Miejskiej ONZ (2016 r.) zapisy zostaną
uzupełnione.

260

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Wprowadzenie

Należy podkreślić, iż do realizacji strategii niezbędne jest
wykorzystanie nowych technologii.

odrzucono w
całości

Wykorzystywanie nowych technologii jest rzeczą oczywistą we
współczesnym świecie, nie wymagającą specjalnych zapisów w
projekcie Strategii.

261

elektronicznie
formularz

mieszkanka /
mieszkaniec

Wprowadzenie

Pierwszy akapit wprowadzenia jest napisany w dość trudny do
zrozumienia sposób. Konstrukcje stylistyczne wymagają
zastanowienia nad tym, którego konkretnie elementu zdania
dotyczą poszczególne określenia.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Projekt Strategii zostanie poddany redakcji.

elektronicznie
formularz

Polskie
Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze,
Komisja Opieki
nad Zabytkami
ZG, oraz jako
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Konsultacje społeczne większych inwestycji miejskich

uwzględniono zapis istnieje

Uwaga wpisuje się w opis celu 1.2. Wspólnie decydujemy o
naszym mieście, który zakłada, że zwiększeniu ulegnie
transparentność funkcjonowania samorządu, prowadzenie
otwartej polityki informacyjnej i rozwijanie instrumentów
współdziałania i wspólnego podejmowania decyzji.
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263

264

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie

elektronicznie
formularz

Polskie
Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze,
Komisja Opieki
nad Zabytkami
ZG, oraz jako
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Powołanie większej Ilości Społecznych Opiekunów Zabytków i
Społecznych partnerów w zakresie ochrony środowiska, opieki
nad zwierzętami, opieki nad seniorami, itd.

do dalszych prac

Kwestia ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz
kwestie postaw prospołecznych i budowania wspólnoty zostały
podjęte w celu 1 i 1.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać w tej części uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwych merytorycznie biur (Biuro Stołecznego
Konserwatora Zabytków, Biuro Ochrony Środowiska, Biuro
Pomocy i Projektów Społecznych, Centrum Komunikacji
Społecznej) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów
wykonawczych do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

elektronicznie
formularz

Polskie
Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze,
Komisja Opieki
nad Zabytkami
ZG, oraz jako
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Publiczne prezentowanie ze zwiedzaniem większych inwestycji
miejskich w tym renowacji zabytków, rewitalizacji parków,
obiektów infrastrukturalnych i transportowych...

uwzględniono zapis istnieje

Uwaga wpisuje się w opis celu 1.2. Wspólnie decydujemy o
naszym mieście, który zakłada, że zwiększeniu ulegnie
transparentność funkcjonowania samorządu, prowadzenie
otwartej polityki informacyjnej i rozwijanie instrumentów
współdziałania i wspólnego podejmowania decyzji.
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Lp.
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266

267

268

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

elektronicznie
formularz

Polskie
Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze,
Komisja Opieki
nad Zabytkami
ZG, oraz jako
mieszkaniec

proponuję wpieranie racjonalnego budownictwa indywidualnego
na przedmieściach poprzez zbudowanie sieci dróg i uzbrojenie
terenu w niezbędne media i w ten sposób wpłynięcie na
2.1. Mamy dostęp
zwiększenie atrakcyjności tworzenia zabudowy zgodnej z
uwzględniono do szerokiej
planem miejscowym. A prze okazji zwiększenia ilości odbiorców zapis istnieje
oferty mieszkań
ciepła miejskiego, oraz poprawienie ilości ścieków
oczyszczanych, czyli będzie to również poprawiało środowisko
w jakim żyjemy.

W opisach celów 2. i 3. znajdują się zapisy mówiące o
przeciwdziałaniu rozlewaniu się miasta. W szczegółach te kwestie
zostaną opisane w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, którego zadaniem jest
przełożenie celów Strategii na wymiar przestrzenny.

elektronicznie
formularz

Polskie
Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze,
Komisja Opieki
nad Zabytkami
ZG, oraz jako
mieszkaniec

Możliwie szybkie rozwiązanie problemu własności gruntów
(Dekret Bieruta), aby do zasobu lokali użytkowych przywrócić
2.1. Mamy dostęp wiele kamienic w centrum miasta które nie są aktualnie w pełni
do szerokiej
wykorzystane, gdyż wymagają remontu a nikt w takie obiekty o
oferty mieszkań
nieuregulowanym statusie prawnym nie zainwestuje. Osoby
które otrzymają szybko słuszne odszkodowania zazwyczaj
zainwestują te środki i wspomogą rozwój gospodarczy miasta.

Problemy związane z Dekretem Bieruta są sukcesywnie
rozwiązywane w miarę możliwości finansowych miasta.

elektronicznie
formularz

Polskie
Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze,
Komisja Opieki
nad Zabytkami
ZG, oraz jako
mieszkaniec

elektronicznie
formularz

Polskie
Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze,
Komisja Opieki
nad Zabytkami
ZG, oraz jako
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

odrzucono w
całości

2.4. Tworzymy
warunki
przyjazne
biznesowi

Przyspieszenie wypłat odszkodowań oraz zwrotów
nieruchomości po dekretowych, aby zwiększyć dostępność
lokali o wyjaśnionych kwestiach własnościowych w które warto
zainwestować.

odrzucono - poza
oddziaływaniem

2.4. Tworzymy
warunki
przyjazne
biznesowi

Obniżenie czynszu dla małych firm rzemieślniczych i
handlowych (niesprzedających wyrobów akcyzowych) w
lokalach z zasobu Miasta. Wymagane jest rozwijanie
szkolnictwa zawodowego na poziomie Technika w możliwie
największej ilości specjalności. W mieście bardzo brakuje
fachowców od konkretnych zawodów... i te braki odczuwają
biedniejsi, drobni przedsiębiorcy. Warto w system szkolnictwa
włączyć cechy rzemieślników, kupców, ... i organizacje
branżowe.

do dalszych prac

76

Uzasadnienie

Kwestia dostępu do miejskich lokali została podjęta w opisie celu
2.4. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestie wykorzystania w systemie wsparcia miejskich lokali
użytkowych, promowania lokalnych produktów i usług, wspierania
usług rzemieślniczych i małego handlu, rozwijania współpracy
przedsiębiorców z partnerami z sektora m.in. edukacji oraz
kwestia szkolnictwa zawodowego, zostały podjęte w opisie celów
2.3., 2.4. i 4.1. 4.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostaną
przekazane do właściwych merytorycznie biur (Biuro Polityki
Lokalowej, Biuro Edukacji) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych

Lp.
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270

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

elektronicznie
formularz

Polskie
Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze,
Komisja Opieki
nad Zabytkami
ZG, oraz jako
mieszkaniec

elektronicznie
formularz

Polskie
Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze,
Komisja Opieki
nad Zabytkami
ZG, oraz jako
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

2.4. Tworzymy
warunki
przyjazne
biznesowi

Poprawić dostęp do usług telekomunikacyjnych i
światłowodowego Internetu w każdym miejscu w mieście!!!
aktualnie są wyspy wykluczenia cyfrowego, gdzie nie ma
żadnego kabla... dotyczy to miejsc, gdzie przeważają seniorzy
lub zabudowa jest mniej zwarta i firmom telekomunikacyjnym
(kablówkom) się nie opłaca tworzyć tam infrastruktury
okablowania. Takie wyspy uniemożliwiają prowadzenie wielu
rodzajów działalności gospodarczej, zwłaszcza gdy dany rodzaj
usług oparty jest o wiedzę.

do dalszych prac

2.4. Tworzymy
warunki
przyjazne
biznesowi

Poprawić dostępność mediów takich jak woda, ścieki, gaz,
porządne łącza elektryczne na przedmieściach. Korki i brak
miejsc parkingowych (samochody, rowery, ...), odległość od
przystanków komunikacji miejskiej także często pogarszają
atrakcyjność danego miejsca na prowadzenie działalności
gospodarczej ograniczając znaczenie danego zakładu pracy
jedynie na rynek bardzo lokalny.

do dalszych prac

77

Uzasadnienie
projektów do realizacji.
Kwestie stosowania innowacyjnych rozwiązań przez samorząd
oraz zapewnienia warunków do rozwoju działalności innowacyjnej
zostały podjęte w opisie celu 4.2. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Rozwoju Gospodarczego) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Strategia jest dokumentem wybiórczym. Wskazuje kierunki
oddziaływania, które mają szanse w największym stopniu
wpłynąć na poziom rozwoju miasta. Zagadnienia takie jak
dostępność mediów są zaliczane do podstawowych procesów
funkcjonowania miasta, które muszą być realizowane niezależnie
od przyjętej strategii rozwojowej, dlatego nie stanowią jej
przedmiotu.
Strategię należy też czytać całościowo. Realizacja jednych jej
celów wpływa na lub warunkuje realizację pozostałych. Kwestia
rozwoju przedsiębiorczości jest zagadnieniem poruszanym w celu
2.4., jednak poszczególne elementy determinujące przywołaną w
uwadze atrakcyjność danej lokalizacji do prowadzenia
działalności gospodarczej są przedmiotem oddziaływania innych
celów operacyjnych. Na przykład kwestia korków, miejsc
parkingowych, rowerów i samochodów czy odległości do
przystanku komunikacji publicznej jest poruszana w największym
wymiarze w celu 3.3., z zastrzeżeniem, że jest w nim mowa o
potrzebie stworzenia przyjaznego systemu transportowego, ale
konkretne narzędzia służące realizacji tego celu zostaną
zidentyfikowane w programie rozwoju, który dotyczył będzie tego
zakresu rzeczowego.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji. Zgłoszona
uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może
zostać uwzględniona.
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272
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Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

elektronicznie
formularz

Polskie
Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze,
Komisja Opieki
nad Zabytkami
ZG, oraz jako
mieszkaniec

elektronicznie
formularz

Polskie
Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze,
Komisja Opieki
nad Zabytkami
ZG, oraz jako
mieszkaniec

Do przestrzeni publicznych zaliczyć należy obiekty zabytkowe
3.1. Korzystamy z
takie jak Starówka, Muzeum Kolejnictwa, forty Twierdzy
atrakcyjnej
Warszawa, które po rewitalizacji mogą ta przestrzeń doskonale
przestrzeni
uzupełniać a często niszczeją zapomniane, zarośnięte
publicznej
krzakami.

do dalszych prac

elektronicznie
formularz

Polskie
Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze,
Komisja Opieki
nad Zabytkami
ZG, oraz jako
mieszkaniec

Warto też uporządkować Olszynkę Grochowską. Las Kabacki,
3.1. Korzystamy z
Las Młociński, Las Bielański i wiele innych podwarszawskich
atrakcyjnej
lasów często rezerwatów przyrody, które mogłyby być bardzie
przestrzeni
atrakcyjne i dostępne, gdyby zadbano o ścieżki, szlaki,
publicznej
infrastrukturę turystyczną i trochę je posprzątano ze śmieci.

do dalszych prac

elektronicznie
formularz

Polskie
Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze,
Komisja Opieki
nad Zabytkami
ZG, oraz jako
mieszkaniec

Lepsza sieć komunikacyjna na nowych osiedlach, budowa linii
3.3. Korzystamy z
metra, tramwajów i autobusów z wyprzedzeniem w miejsca,
przyjaznego
gdzie planowana jest zabudowa mieszkaniowa lub biurowce,
systemu
aby od razu po ich zbudowaniu zostały włączone w system
transportowego
transportu zbiorowego.

elektronicznie
formularz

Polskie
Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze,
Komisja Opieki
nad Zabytkami

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
systemu
transportowego

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Proszę dopisać konieczność wyjaśnienia statusu prawnego
3.1. Korzystamy z
gruntów, na których znajdują się przestrzenie publiczne, aby po
atrakcyjnej
zainwestowaniu środków publicznych w ich dostosowanie do
przestrzeni
nowych funkcji nagle nie pojawił się ktoś kto ma do nich jakieś
publicznej
roszczenia.

odrzucono w
całości

uwzględniono zapis istnieje

Trzeba także poprawić komunikację międzydzielnicową przez
zwiększenie ilości przejazdów nad infrastrukturą kolejową,
mostów przez Wisłę, przejazdów przez skarpę Warszawską itd.,
do dalszych prac
aby skrócić i przyśpieszyć komunikację dla wszystkich rodzajów
środków transportowych od pieszej, rowerowej zaczynając
przez samochodową i transport publiczny kończąc. Trzeba
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Uzasadnienie

W Strategii znajdują się zapisy dotyczące podporządkowania
polityki gruntowej polityce przestrzennej (cele: 2.4., 3.1., 3.2.,
3.3.).

Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym. W związku z tym dokument nie wskazuje z
nazwy konkretnych miejsc (obiektów zabytkowych). Propozycja
zostanie przekazana do biura merytorycznego (Biuro Architektury
i Planowania Przestrzennego, Biuro stołecznego Konserwatora
Zabytków), do wykorzystania w pracach nad programem
wykonawczym do celu 3.1. Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni
publicznej.
Kwestia rozwoju terenów zieleni podjęta została w opisie celu 3.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Ochrony Środowiska) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Uwaga pierwotnie zgłoszona do celu 2. ze względu na treść
uwagi zmieniona została klasyfikacja na cel 3.3. W opisach celów
2. i 3. znajdują się zapisy mówiące o przeciwdziałaniu rozlewaniu
się miasta. W szczegółach te kwestie zostaną opisane w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
którego zadaniem jest przełożenie celów Strategii na wymiar
przestrzenny.
Kwestia kształtowania transportu publicznego podjęta została w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga w części dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu). Zgodnie z rekomendacjami

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

poprawić efektywność i szybkość transportu w tym transportu
zbiorowego. Trzeba poprawić wygodę podróży stworzyć/przywrócić alternatywne, długie, międzydzielnicowe,
bezpośrednie linie autobusowe i tramwajowe - mniej efektywne
czasowo (nie odporne na korki), ale pozwalające na transport
osobom o obniżonej mobilności, które mają problem z
przesiadaniem się np. poruszające się na wózkach, lub z
wózkiem, nie znające topografii miasta.

ZG, oraz jako
mieszkaniec

276

277

278

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

elektronicznie
formularz

Polskie
Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze,
Komisja Opieki
nad Zabytkami
ZG, oraz jako
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
systemu
transportowego

elektronicznie
formularz

Polskie
Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze,
Komisja Opieki
nad Zabytkami
ZG, oraz jako
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
Szkoły i przedszkola, przychodnie z rehabilitacją i szpitale na
przyjaznego
miejscu w każdej dzielnicy (zwłaszcza tych najnowszych), aby
systemu
nie zmuszać do dalekich i częstych dojazdów.
transportowego

Polskie
Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze,
Komisja Opieki
nad Zabytkami
ZG, oraz jako
mieszkaniec

Parkingi z dozorem bezpłatne przy stacjach kolei podmiejskiej,
aby zachęcić do przyjazdu do Warszawy koleją własnym
zamiast samochodem.
Separacja ruchu rowerowego od samochodowego poprzez
stworzenie kompletnej sieci ścieżek rowerowych.
Tańsze, lub nawet darmowe bilety ZTM dla osób
3.3. Korzystamy z pracujących/uczących się/studiujących w Warszawie.
przyjaznego
Parkingi (odwrócone park and ride działające jako
systemu
przechowalnia samochodu w dniach pacy) dla mieszkańców
transportowego
centralnych dzielnic miasta którzy sporadycznie / weekendowo
korzystają z samochodu. Parkingi powinny być tańsze od
trzymania samochodu na ulicy, z dobrą ochroną i w
atrakcyjnych komunikacyjnie miejscach – węzły komunikacji
publicznej przy wylotówkach z Warszawy. Celem ich istnienia
będzie odzyskanie części przestrzeni miasta zastawionej
samochodami używanymi.

elektronicznie
formularz

Więcej skrzyżowań bezkolizyjnych, a mniej świateł w celu
upłynnienia ruchu na głównych ciągach komunikacji
samochodowej (wylotówki z miasta, obwodnice, główne ulice w
poprzek miasta o znaczeniu międzydzielnicowym).
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przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

do dalszych prac

Kwestia kształtowania transportu publicznego podjęta została w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga w części dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu). Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

odrzucono w
całości

Szpitale nie mogą istnieć w każdej dzielnicy, ponieważ byłoby to
nieefektywne rozwiązanie. Dostęp do usług podstawowych został
zapisany w celu 2.3.

do dalszych prac

Kwestia tworzenia przyjaznego systemu transportowego podjęta
została w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga w części dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu). Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.
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280

281

Forma
zgłoszenia
uwagi

elektronicznie
formularz

elektronicznie
formularz

elektronicznie
formularz

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Polskie
Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze,
Komisja Opieki
nad Zabytkami
ZG, oraz jako
mieszkaniec

Powiślańska
Fundacja
Społeczna

Powiślańska
Fundacja
Społeczna

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie

4.3. Przyciągamy
talenty i liderów

Dla najciekawszych przedsięwzięć powinna istnieć możliwość
uzyskaniu mecenatu ze strony Miasta. Chodzi tu szczególnie na
innowacje w dziedzinach niekomercyjnych lub szczególnie
do dalszych prac
użytecznych dla mieszkańców Warszawy, oraz mecenat
kulturalny, folklorystyczny, artystyczny i technologiczny.

Kwestia wspierania przez Urząd działalności twórczej została
podjęta w opisie celu 4.2. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Rozwoju Gospodarczego) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

W Cel str. 1 proponujemy dodać i rozwinąć (jako cel op. 1.1):
Mamy energię do działania i jesteśmy otwarci na zmiany
Uzasadnienie: Cele operacyjne „Dbamy o siebie nawzajem” i
„Wspólnie decydujemy o naszym mieście” mają szansę na
powodzenie o ile mieszkańcy będą do nich odpowiednio
przygotowani. Oznacza to często zaspokojenie podstawowych
potrzeb np. związanych ze zdrowiem czy poczuciem
bezpieczeństwa. Potrzeby te nie zawsze mogą być
zaspokojone poprzez udzielanie sobie wzajemnego wsparcia
(jak w celu 1.1), a jednocześnie są warunkiem koniecznym dla
stworzenia warunków do samopomocy i samoorganizacji.
Dlatego ważne jest wskazanie odrębnego celu. Tym bardzie, że
cel strat. 1 ma być kluczowy dla całej strategii, co z proporcji w
opisie i liczby celów op. zawartych w projekcie nie wynika.

uwzględniono
częściowo

Cała Strategia jest zaplanowana tak, aby włączać wszystkich
mieszkańców w życie miasta we wszystkich sferach życia. W celu
2.2. zapisana jest aktywność prozdrowotna, w celu 2.3. jest mowa
o dostępie do podstawowych usług dla różnych grup
mieszkańców.

Ogólna

Mimo zapisu, iż „Najsilniejszy wpływ na osiągnięcie wizji
Warszawy będzie miała realizacja celu 1. Odpowiedzialna
wspólnota” akcenty w Strategii są tak rozłożone, że więcej
uwagi przykłada się do Celu str. 4 – Innowacyjne środowisko,
jest on rozpisany w sposób pogłębiony, podczas gdy Cel str. 1
– Odpowiedzialna wspólnota nie wychodzi poza deklaratywne
sformułowania, że mamy się wzajemnie wspierać i
współdecydować o Warszawie. Cel ten nie zawiera odpowiedzi
na wiele poważnych wyzwań, przed jakimi stoi Warszawa, które
związane są z rozwarstwieniem i wykluczaniem społecznym.
Brak pogłębionych rozwiązań, które mogłyby wyznaczać
możliwe kierunki rozwiązywania czekających nas w najbliższej
przyszłości problemów z różnicowaniem się społeczeństwa, że
wciąż niskim kapitałem społecznym

uwzględniono
częściowo

W ramach celu strategicznego 1. zostanie wydzielony dodatkowy
cel operacyjny, w którego zakres wejdzie w szczególności
bezpieczeństwo socjalne, postawy prozdrowotne oraz
umiejętność odnalezienia się w dynamicznie zmieniającym się
świecie. Jednocześnie zwracamy uwagę, że kwestia problemów
społecznych jest przedmiotem wymaganego prawnie dokumentu
o nazwie strategia rozwiązywania problemów społecznych.
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282

Forma
zgłoszenia
uwagi

elektronicznie
formularz

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Powiślańska
Fundacja
Społeczna

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Potencjały i
wyzwania

II. W części potencjały/wyzwania proponujemy dopisać:
1. „Zwiększająca się różnorodność kulturowa, światopoglądowa
oraz różnice związane ze stylem życia osób zamieszkujących
lub odwiedzających miasto” (po stronie potencjałów)
i odpowiednio w części wyzwania:
„Lęk przed innością, mała otwartość na zmiany i różnorodność
wśród mieszkańców Warszawy”
Uzasadnienie: Różnorodność może być jednym z kluczowych
atutów, wyróżniających Warszawę na tle kraju. Sama obecność
osób prezentujących różne kultury, światopoglądy czy styl życia
nie zapewni pozytywnych zmian (napływają do Warszawy
traktując ją jako szansę na życie zgodne ze swoimi
preferencjami). Bez wsparcia związanego z otwartością na
różnorodność sytuacja ta może raczej wzmacniać napięcia
społeczne niż tworzyć otwartą, różnorodną wspólnotę.
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elektronicznie
formularz

Powiślańska
Fundacja
Społeczna

Potencjały i
wyzwania

2. Duża liczba organizacji pozarządowych realizujących
zadania związane z rozwiązywaniem problemów wielu grup
społecznych i wzmacniających markę Warszawy poprzez
realizowane działania. (po stronie potencjałów)
Uzasadnienie: W Warszawie swoją siedzibę ma wiele
organizacji pozarządowych, które stanowią partnera w
realizowaniu wielu polityk miejskich. Struktura, a także
rozwiązania w zakresie dialogu między U M a ngo jest
inspiracją dla innych samorządów. Zadania realizowane przez
ngosy realnie wpływają na życie mieszkańców i funkcjonowanie
miasta jako takiego.
Ogólnie – dobrze by było przemyśleć Strategię pod kątem
większego uwzględnienia roli, jaką mogą odegrać organizacje
pozarządowe w budowaniu przyszłości Warszawy. Aktywni
mieszkańcy to także pracownicy, wolontariusze, aktywiści
ngosów
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elektronicznie
formularz

Urząd m.st.
Warszawy

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

W celu brakuje ważnego tematu jakim jest zdrowie. Proponuję
dopisać: Dbamy o zdrowie. Wiem, jak dbać o zdrowie i biorę
odpowiedzialność za swoje zdrowie.
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odrzucono w
całości

Proponowane potencjał i wyzwanie nie stanowią wyróżnika
Warszawy w porównaniu z zagranicznymi miastami
porównawczymi. Jednocześnie w porównaniu do innych
potencjałów i wyzwań cechują się mniejszym znaczeniem, a w
związku z tym nie mogą być uwzględnione w projekcie Strategii.

uwzględniono
częściowo

Duża liczba organizacji pozarządowych wykonujących zadania
państwa/samorządu może równie dobrze świadczyć o
niewydolności administracji lokalnej i spychaniu
odpowiedzialności z instytucji państwowych na obywateli.
Organizacje pozarządowe powinny być raczej obszarem
wolności, samorealizacji i "added value" (np. innowacji) a nie
wykonawcą usług społecznych. W projekcie Strategii przewiduje
się duży udział organizacji pozarządowych jako odbiorców
projektowanej interwencji, jak i jako realizatorów poszczególnych
celów (do projektu Strategii zostanie dodany załącznik, w którym
zostaną wskazani realizatorzy).

uwzględniono
częściowo

W rozdziale 2.2 Aktywnie spędzamy czas blisko domu zostanie
uzupełniony zapis wskazujący, że aktywność mieszkańców ma
prowadzić do polepszenia fizycznego i psychicznego dobrostanu
mieszkańców. Aktywność pełni funkcje zdrowotne.
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Urząd m.st.
Warszawy

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
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Urząd m.st.
Warszawy
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Warszawy
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Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

W ramach zapisów celów powinna znaleźć się zapisy
pozwalające na opracowanie programów, innowacyjnych
2.1. Mamy dostęp rozwiązań, modelów mających na celu również podniesienie
do szerokiej
dostępności istniejących zasobów mieszkaniowych (w praktyce
oferty mieszkań
chodzi przede wszystkim o potrzeby starzejących się osób
poprzez instalację wind również 4-piętrowych obiektach,
podjazdów itd.).
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Przedmiot uwagi

Urząd m.st.
Warszawy

Proponuję również tutaj umieścić zapis wskazujący na
konieczność zapewnienia dostępności obiektów i przestrzeni
dla wszystkich
Realizacja tego celu wymaga zastosowania systemowych
rozwiązań, obejmujących:
- stosowanie zasad projektowania uniwersalnego.
Wskaźnik powinien uwzględniać dostępność usług również dla
osób z ograniczeniami mobilności lub percepcji w tej samej
odległości do 1km od domu.
2.3. Korzystamy z
Zarówno usługi świadczone na odległość np. drogą
usług blisko
elektroniczną jak i stacjonarnie w lokalnych społecznościach
domu
powinny cechować się maksymalnie pełną dostępnością – to
jest ważne również wobec zaawansowania prac przez PE nad
Europejskim Aktem Dostępności.
3.1. Korzystamy z
Należy poprawić zapis:
atrakcyjnej
• stosowanie zasad (liczba mnoga lub koncepcji i wtedy
przestrzeni
pojedyncza) uniwersalnego projektowania;
publicznej
Cel strategiczny
Należy poprawić zapis: zgodnie z koncepcją lub zgodnie z
2. Wygodna
zasadami (chodzi o liczbę mnogą) uniwersalnego
lokalność
projektowania.

Ogólna

W opisie systemu realizacji powinna zostać podkreślone, że
pomimo iż głównym sposobem realizacji strategii będą projekty,
to pozostała bieżąca działalność podejmowana przez
realizatorów (szczególnie wewnętrznych) powinna być spójna i
wpisywać się w kierunki rozwoju wytyczone zapisami Strategii
2030 -
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Uzasadnienie

uwzględniono
częściowo

Kwestia tworzenia systemu wspierającego innowacyjne,
kreatywne rozwiązania w sferze społecznej, kultury, nauki i
gospodarki oraz stosowanie przez samorząd innowacyjnych
rozwiązań podjęta została w celu 4. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać w tej części
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Lokalowej) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

uwzględniono zapis istnieje

Zapis dotyczący stosowania zasad projektowania uniwersalnego
jest zawarty w celu 3.1., w którym jest mowa o zasadach
tworzenia przestrzeni publicznej i uwzględnia postulat zgłoszony
w uwadze. W celu 2.2. mówimy o zwiększaniu dostępności miejsc
aktywności i funkcjach, jakie powinny pełnić.

odrzucono w
całości

Dostępność podstawowych usług świadczonych stacjonarnie w
odległości 1 km od domu dotyczy wszystkich mieszkańców
danego terenu.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Zapis zostanie poprawiony.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Tekst projektu Strategii zostanie poddany korekcie.

uwzględniono
częściowo

Bieżąca działalność m.st. Warszawy (realizowana za
pośrednictwem procesów) powinna brać pod uwagę wartości i
standardy wyznaczone przez Strategię, co zostanie uwypuklone
w rozdziale System realizacji. Należy jednak zauważyć, że
Strategia nie odnosi się bezpośrednio do wszystkich procesów
realizowanych przez m.st. Warszawa, dlatego nie można
wprowadzić uogólnienia, że cała pozostała działalność musi się
wpisywać w Strategię.
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Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Str. 10 – Tekst należy uszczegółowić, aby w pełni oddać
otwarty charakter Warszawy – miasta, które chce być
przyjaznym miejscem dla każdego. "Tworzenie wspólnoty
1.1. Dbamy o
mieszkańców bazuje na dbaniu o siebie nawzajem, wzajemnym
siebie nawzajem szacunku niezależnie od m.in.: pochodzenia, [dodać:
wyznania,] zamożności, stanu zdrowia, wieku, płci, orientacji
[dodać: seksualnej,] [wykreślić: czy] poglądów [dodać: czy też
jakiejkolwiek innej cechy prawnie chronionej].
Str. 14 – Atrakcyjność przestrzeni publicznej warunkuje to, czy
mieszkańcy i mieszkanki chcą w swojej okolicy spędzać czas
wolny, rozwijać się i działać na jej rzecz. Cel 3.1. mówi o tym
2.2. Aktywnie
wprost, warto jednak zasygnalizować tę kwestię także przy celu
spędzamy czas
2.2. „Podnoszenie jakości życia wymaga zapewnienia w
wolny blisko
miejscu zamieszkania różnorodnej oferty spędzania czasu
domu
wolnego i rozwoju, zaspokajającej podstawowe potrzeby w
zakresie aktywności w sferze duchowej i fizycznej [dodać: oraz
atrakcyjnej przestrzeni publicznej]”.
Str. 19 - W naszej opinii mało miarodajny i trudny do
obiektywnego określenia jest wskaźnik „Odsetek mieszkańców
3.2. Żyjemy w
wykazujących postawy proekologiczne” dla celu 3.2. „Żyjemy w
czystym
czystym środowisku przyrodniczym”. Lepszy wydaje się
środowisku
wskaźnik, który bezpośrednio odnosi się do planowanych
przyrodniczym
działań miasta, np. „Liczba dni w roku z przekroczeniami norm
jakości powietrza” lub „Odsetek terenów zielonych względem
całkowitej powierzchni miasta”.
Str. 19 – Cel 3.2. „Żyjemy w czystym środowisku
3.2. Żyjemy w
przyrodniczym” niewątpliwie zwiększy atrakcyjność Warszawy
czystym
jako miasta, w którym warto mieszkać. Tym samym, warto
środowisku
dodać, że cel 3.2. będzie wpływał na realizację celu 4.3.
przyrodniczym
„Przyciągamy talenty i liderów”.
3.3. Korzystamy z Str. 20 – Wskaźnik dla celu 3.3. warto uzupełnić o podróże
przyjaznego
piesze: „Odsetek mieszkańców deklarujących odbywanie
systemu
podróży transportem publicznym lub rowerem [dodać: lub
transportowego
pieszo]”.
Str. 20 - Dużą bolączką dla ruchu rowerowego w mieście jest
brak ciągłości szlaków rowerowych lub wręcz blokada tego
ruchu przez taką organizację ruchu, która wymusza znoszenie
3.3. Korzystamy z rowerów do podziemi lub wnoszenie je na kładki (np.
przyjaznego
skrzyżowanie Al. Armii Ludowej/Al. Niepodległości,
systemu
skrzyżowanie Czerniakowska/Szwoleżerów). Wnosimy zatem o
transportowego
uzupełnienie zdania: „Rozwinięty zostanie [dodać: spójny]
system transportu rowerowego oraz ciągów pieszych, w tym
zostaną wyeliminowane bariery architektoniczne i
przestrzenne”.
Str. 29 – Wśród partnerów zewnętrznych zabrakło
nieformalnych grup mieszkańców i mieszkanek – zrzeszonych
Ogólna
w niesformalizowanych strukturach. Postulujemy zatem o
dopisanie: „Partnerzy zewnętrzni (publiczni i prywatni): […]
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Uzasadnienie

uwzględniono
częściowo

Uwaga została uwzględniona częściowo. Nie uwzględniono
propozycji dodania zapisu" czy też jakiejkolwiek innej cechy
prawnie chronionej", które jest niezrozumiałe i nie daje
wskazówki, o jakich cechach mowa.

odrzucono w
całości

Odniesienie do proponowanego w uwadze zapisu znajduje się w
dalszej części opisu celu, w której zwraca się uwagę na
zapewnienie odpowiedniej jakości infrastruktury w przestrzeni
publicznej i terenów zieleni, które będą służyły różnego rodzaju
aktywności.

uwzględniono
częściowo

Wskaźnik zostanie dopracowany. Zostanie wprowadzony nowy
indeks jakości środowiska przyrodniczego, który będzie bazował
na danych GUS.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Zapisy Strategii zostaną uzupełnione o wymieniony w uwadze
aspekt.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Wskaźnik zostanie uzupełniony o komponent poruszania się
pieszo.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Zapisy Strategii w celu 3.3. zostaną uzupełnione o zapis:
"spójny".

uwzględniono
częściowo

Zapisy zostaną uzupełnione o nieformalne grupy mieszkańców.
Liczbą mnogą od wyrazów mieszkanka i mieszkaniec jest wyraz
mieszkańcy - ewentualna zmiana zostanie rozstrzygnięta na
etapie profesjonalnej redakcji całego dokumentu.
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Wprowadzenie

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi
[dodać: nieformalne grupy mieszkańców i mieszkanek] oraz
niezrzeszeni mieszkańcy [dodać: i mieszkanki]”.
Wola na 2 koła!, nieformalna grupa wolskich rowerzystów i
rowerzystek, pozytywnie ocenia ogólną koncepcję rozwoju
Warszawy, zawartą w projekcie Strategii #Warszawa 2030.
Przede wszystkim z zadowoleniem przyjmujemy dążenie władz
Warszawy do zwiększania udziału ruchu pieszego i
rowerowego.
Postulujemy o stosowanie w całym dokumencie zarówno form
męskich, jak i żeńskich. W projekcie zarysowano wizję miasta
otwartego, dlatego też sam dokument powinien być w pełni
włączający.
Zachęcamy do określenia wartości wskaźników: wyjściowej i
docelowej. Bez takich wartości trudna będzie dla mieszkańców i
mieszkanek ocena poziomu ambicji władz oraz stopnia
realizacji "Strategii". Istotne byłoby również podanie metodologii
badania wskaźników, ponieważ niektóre ze wskaźników nie są
jednoznaczne, np. wskaźnik „Odsetek mieszkańców regularnie
podnoszących swoje kompetencje” – co oznacza słowo
„regularnie” w tym wskaźniku; jak wartość wskaźnika będzie
badana?
Strategia odnosi się wprost do roku 2030, jednak ani razu nie
wspomina się w niej o Celach zrównoważonego rozwoju,
przyjętych przez ONZ we wrześniu 2015 r. Polska zobowiązała
się do zrealizowania Celów do roku 2030. Zgodnie z logiką
przyjętą przez ONZ, do realizacji Celów powinny dążyć nie tylko
państwa, lecz także wspólnoty samorządowe i inne podmioty.
Warto zatem określić w Strategii, na ile będzie przyczyniała się
ona do osiągnięcia Celów zrównoważonego rozwoju,
zwłaszcza, że, podobnie jak Strategia, stawiają one człowieka
w centrum zainteresowania. Najważniejszym celem w
kontekście Strategii jest niezaprzeczalnie Cel 11 –
Zrównoważone miasta i społeczności. Strategia może jednak
także realizować inne Cele.
Str. 3 – Tekst należy uszczegółowić, aby w pełni oddać otwarty
charakter Warszawy – miasta, które chce być przyjaznym
miejscem dla każdego. „Niezależnie od tego jak długo
mieszkają w Warszawie, ich pochodzenia, [dodać: wyznania,]
zamożności, stanu zdrowia, wieku, płci, orientacji [dodać:
seksualnej,] [wykreślić: czy] poglądów [dodać: czy też
jakiejkolwiek innej cechy prawnie chronionej,] tworzą miasto w
wymiarze ideowym i materialnym”. Analogiczne zmiany należy
wprowadzić na str. 10.
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Uzasadnienie

uwzględniono wprowadzono w
całości

Projekt Strategii zostanie uzupełniony w wartości bazowe,
pośrednie i docelowe wskaźników, jak również o informacje
definiujące poszczególne wskaźniki.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Do Strategii zostanie dodany załącznik prezentujący w jakim
stopniu cele Strategii realizują cele najważniejszych dokumentów
wyższego rzędu, w tym Nowej Agendy Miejskiej ONZ. Cele
wskazane w Agendzie są realizowane przez cele Strategii
#Warszawa2030.

uwzględniono
częściowo

Uwzględniono poza zapisem: "czy też jakiejkolwiek innej cechy
prawnie chronionej", z uwagi na fakt, że zapis dla przeciętnego
czytelnika będzie niezrozumiały. Ponadto podstawowe prawa
gwarantuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
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Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi
Str. 26 – "Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska
2030" ma zostać uchylona w latach 2018-2019. Warto zatem
wspomnieć o "Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do
roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)", przyjętej przez Radę
Ministrów 14 lutego 2017 r. Brakuje ponadto, w naszej opinii,
nawiązania do "Krajowej polityki miejskiej 2023" oraz do ONZowskich "Celów zrównoważonego rozwoju".

odrzucono w
całości

Uzasadnienie

W przytoczonym zapisie odniesiono się do wyników Ewaluacji
mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do
2020 rok, jednocześnie przytaczając tylko wybrane dokumenty
(użyto sformułowania "m.in.").

Wola na 2 koła!

Wprowadzenie

Zielone
Mazowsze

Projekt nie bierze pod uwagę taniego i prostego sposobu na
redukcję zagęszczenia ruchu kołowego w centrum. Uważam, że
w związku z szerokimi trendami europejskimi i rozwiązaniami,
3.3. Korzystamy z które są już szeroko stosowane wielu miastach, należy
przyjaznego
promować dostawy rowerami towarowymi i elektrycznymi
do dalszych prac
systemu
rowerami towarowymi, zwłaszcza w obszarze centrum miasta.
transportowego
Preferencje dla rowerów towarowych pozwalają zredukować
dostawy pojazdami silnikowymi w centrum nawet o 50%.
Uporządkowanie dostaw należałoby wpisać jako jeden z celów
operacyjnych.

Kwestia ograniczania roli samochodu w strefie śródmiejskiej
podjęta została w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Zielone
Mazowsze

Realizacja celu obejmuje konkretne zalecenia:
- organizacja przez miasto stacji przeładunkowych z aut
dostawczych na rowery towarowe (takie stacje mogą być
również mobilne i przesuwane w zależności od potrzeb handlu i
usług),
- zakup rowerów towarowych przez miasto i
3.3. Korzystamy z
udostępnianie/wynajem ich dostawcom, firmom,
przyjaznego
usługodawcom, osobom prywatnym,
systemu
- preferencyjne miejsca parkowania i wyładunku dla rowerów
transportowego
towarowych,- promowanie transportu rowerami towarowymi
przez instytucje miejskie, np. do przewozu korespondencji i
paczek – także promowanie w przetargach firm kurierskich
używających rowerów,
- zachęty podatkowe lub dopłaty dla firm używających rowerów
towarowych.

do dalszych prac

Kwestie uporządkowania zasad funkcjonowania parkingów oraz
transportu ładunków podjęte zostały w opisie celu 3.3. Zgłoszona
uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może
zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe
rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego merytorycznie
biura (Biuro Polityki Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na
etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie
z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term
Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku
strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze
ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i
operacyjnych. W związku z tym strategia nie powinna zawierać
konkretnych projektów do realizacji.

do dalszych prac

Kwestia rozwoju systemu transportu rowerowego podjęta została
w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Zielone
Mazowsze

Program pięćdziesięcioprocentowego dofinansowania 100 szt.
rowerów towarowych dla przedsiębiorców i organizacji
3.3. Korzystamy z kosztowałoby samorząd mniej więcej tyle ile budowa 300
przyjaznego
metrów bieżących asfaltowej drogi dla rowerów (koszt roweru
systemu
6000zł, dofinansowanie 3000 zł, bez obsługi przetargu).
transportowego
Więcej na ten temat można przeczytać w artykule:
http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/dostawy-narowery-porozmawiajmy-powaznie-54611.html
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Zielone
Mazowsze

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Wprowadzenie tego celu byłoby zgodne z zapisem tworzonej
Warszawskiej Polityki Mobilności: "Stworzony zostanie system
Logistyki Miejskiej jako kompleksowe rozwiązanie organizacji
dostaw towarów i przesyłek kurierskich w wybranych obszarach
miasta, zwłaszcza w strefie śródmiejskiej. W obszarze miasta
3.3. Korzystamy z
zostaną wydzielone obszary (nazwane „zielonymi strefami”) ze
przyjaznego
ściśle określonym i zasadami prowadzenia dostaw,
systemu
obejmującymi: (..)
transportowego
- preferencje dotyczące wykorzystania określonych rodzajów
pojazdów, ich wielkości, rodzaju czy wieku silników
(oddziaływanie przez strefowanie możliwość postojowych), w
tym skuterów, motorowerów i rowerów towarowych (np. z
napędem elektrycznym)."

elektronicznie
mailem

.Nowoczesna
Koło
WarszawaOchota

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Zakres celu jest opisany w bardzo ogólny i niezrozumiały
sposób. Brakuje wyjaśnienia jakiego urzędu dotyczy poprawa
funkcjonowania, czy jest to urząd miasta czy dzielnic. W
zapisach tego fragmentu występuje brak spójności i logiki. Cel
zrealizowany jest poprzez wykorzystanie technologii
informacyjno -komunikacyjnych, a wskaźnik dotyczy odsetka
mieszkańców podejmujących aktywność obywatelską w
sprawach lokalnych.

elektronicznie
mailem

.Nowoczesna
Koło
WarszawaOchota

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Niezrozumiałe jest też czym różni się wskaźnik realizacji celu
operacyjnego 1.1 - odsetek mieszkańców podejmujących
działania na rzecz innych mieszkańców od wskaźnika celu
operacyjnego 1.2 - odsetek mieszkańców podejmujących
aktywność obywatelską w sprawach lokalnych. Sprawy lokalne
to przecież także działalność na rzecz innych mieszkańców.

.Nowoczesna
Koło
WarszawaOchota

Opis celu jest nieprecyzyjny, wskazane jest jego
doszczegółowienie. W opisie powyższego celu brakuje definicji
podstawowych usług. Jest to niezrozumiałe szczególnie, że w
2.3. Korzystamy z
części poświęconej realizacji celu zawarte są zapisy mówiące o
usług blisko
standardach świadczonych usług. Opis celu jest niezrozumiały
domu
także w kontekście wskaźnika, który mierzy jego realizację, a
jest to odsetek ludzi mieszkającej w promieniu maksymalnie
1km od podstawowych usług.

elektronicznie
mailem
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do dalszych prac

Uzasadnienie
Kwestia usprawniania systemu transportowego podjęta została w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
W rozumieniu celu 2.1. urząd to zarówno Urząd m.st. Warszawy
jak i urzędy dzielnic. Strategia wraz z jej programami
wdrożeniowymi i opracowywanymi standardami dokumentów
będą obowiązywały zarówno Urząd m.st. Warszawy jak i
dzielnice. Cel dotyczy zarówno podniesienia sprawności
funkcjonowania urzędu, doskonalenia polityki informacyjnej, ale
także działania w kierunku zwiększania zaangażowania obywateli
w proces zarządzania miastem. Zmiana i podnoszenie jakości
funkcjonowania urzędu nie jest celem samym w sobie, ale jest
podporządkowane temu, aby skuteczniej i lepiej zarządzać
miastem. Istotne jest to, aby mieszkańcy czuli się odpowiedzialni
za miasto i mieli możliwość wpływania na podejmowane przez
urząd decyzje ważne dla miasta. Nie będzie to możliwe bez
zmiany sposobu funkcjonowania samego urzędu.

odrzucono w
całości

uwzględniono
częściowo

W załączniku do Strategii zostanie dodane zestawienie
wskaźników wraz z ich definicjami.

odrzucono w
całości

W celu 2.3. jest mowa o podstawowych usługach publicznych
takich, jak: szkoła, przedszkole, żłobek, przychodnia, ośrodek
pomocy społecznej oraz usługach komercyjnych, handlowych,
które będą zapewnione poprzez rozwinięcie sieci centrów w
dzielnicach i subdzielnicach. Cel strategiczny 2. dotyczy
zapewnienia dostępu podstawowych usług blisko domu i w
związku z tym miarą realizacji celu jest określenie, jak blisko
domu te usługi są świadczone. Funkcje, jakie będą pełniły centra
lokalne będą zestandaryzowane. Ramowe wymagania zostały
wskazane w projekcie "Warszawskie centra lokalne" prowadzony
przez urząd miasta we współpracy z SARP.
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309

elektronicznie
mailem

.Nowoczesna
Koło
WarszawaOchota

310

elektronicznie
mailem

.Nowoczesna
Koło
WarszawaOchota

311

elektronicznie
mailem

.Nowoczesna
Koło
WarszawaOchota

312

elektronicznie
mailem

.Nowoczesna
Koło
WarszawaOchota

Przedmiot uwagi

Treść uwagi

W Strategii brakuje konkretnych działań dotyczących problemu
smogu w Warszawie. Doraźne zapobieganie
zanieczyszczeniom w mieście przez władze Warszawy są
niewystarczające. Polegają one na wprowadzeniu darmowej
komunikacji miejskiej oraz zachęcaniu mieszkańców do
pozostawienia samochodu na parkingach w momencie kiedy
zostaną znacząco przekroczone normy. Brak rozwiązania tego
problemu naraża mieszkańców stolicy na ryzyko, w
3.2. Żyjemy w
szczególności osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca
czystym
oraz dróg oddechowych, astmatyków i inne grupy podatne na
środowisku
zanieczyszczenia powietrza. Ponadto zastosowanie
przyrodniczym
odnawialnych źródeł energii w mieście zgodnie z zapisami
dokumentu, a także propagowanie energooszczędnych
rozwiązań nie przyczyni się do zniwelowania zanieczyszczeń w
szybkim czasie. W strategii brakuje też konkretnych rozwiązań
w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza, które
są spowodowane przez transport samochodowy. Problem ten
dotyczy na przykład ulicy Wawelskiej na Ochocie. Z
dotychczasowych analiz wynika, że tą ulicą na dobę przejeżdża
aż 118 tysięcy samochodów.
Niezrozumiały jest zapis dotyczący zwiększenia efektywności
gospodarki odpadami w kontekście braku w Warszawie spalarni
odpadów, która przyczyniłaby się do likwidacji wysypiska śmieci
3.2. Żyjemy w
w Radiowie. Jest to inwestycja, która miała być zrealizowana ze
czystym
środków unijnych w latach 2007-2013, ale po
środowisku
przeprowadzonym audycie dotyczącym opłacalności tej
przyrodniczym
inwestycji, zaniechano jej realizacji. Obecnie podjęto działania
dotyczące finansowania ww. inwestycji ze środków UE na lata
2014-2020. Czas jej realizacji jednak znacząco się wydłuży o ile
zostaną pozyskane środki na tę inwestycję z POIŚ 2014-2020 .
Zintegrowany transport publiczny jest istotny z punktu widzenia
rozwoju Warszawy, dlatego też tak istotne jest, aby zwiększyć
3.3. Korzystamy z
inwestycje dotyczące połączeń kolejowych w obszarze
przyjaznego
funkcjonalnym miasta stołecznego Warszawy. Autorzy strategii
systemu
nie widzą takiej potrzeby. W dokumencie poruszane są tylko
transportowego
kwestie transportu autobusowego, samochodowego i
tramwajowego.
Założenia tego celu operacyjnego są niezrozumiałe ze względu
na fakt, że Warszawa stanowi główny biegun rozwoju kraju, nie
tylko Mazowsza, ale i całego kraju. Warszawa i jej obszar
funkcjonalny jako terytorium o największym potencjale
innowacyjnym w Polsce w dużej mierze warunkować będzie
4.3. Przyciągamy
możliwość osiągnięcia przez Polskę poziomu wydatków na B+R
talenty i liderów
na poziomie 1,7% PKB w 2020 r (wskaźnik z Umowy
Partnerstwa). Pomimo wysokich nakładów w Warszawie na
szeroko pojętą innowacyjność, B+R w ramach programów
operacyjnych na lata 2014-2020, nie wiadomo czy uda się
osiągnąć zakładane wskaźniki na poziomie kraju.
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Rozstrzygnięcie
uwag

Uzasadnienie

do dalszych prac

Kwestia jakości środowiska przyrodniczego podjęta została w
opisie celu 3.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Ochrony
Środowiska) oraz rozpatrzone na poziomie programów
wykonawczych do strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Zapisy Strategii zostaną uzupełnione o kwestie związane z ideą
gospodarki o obiegu zamkniętym.

odrzucono w
całości

W opisie celu nacisk położony jest na transport szynowy. Do tej
kategorii zaliczają się tramwaje, kolej i metro. Szczegóły zostaną
określone w dokumencie wykonawczym do celu 3.3., nazwanym
programem.

odrzucono niezrozumiałe

Nie do końca zrozumiała jest intencja uwagi. Fakt, że Warszawa
jest biegunem wzrostu w skali regionu i kraju oraz fakt, że
ponoszone są tu najwyższe wydatki na działalność B+R ułatwi
realizację przyjętych w celu założeń. Realizacja Strategii ma
dodatkowo wzmocnić tę silną już stronę miasta.
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Uzasadnienie

4.3. Przyciągamy
talenty i liderów

Niezrozumiałe są założenia ww. celu operacyjnego, który
zakłada przyciąganie z kraju i zagranicy osób, które będą
wzbogacać potencjał twórczy miasta. Należy zauważyć, że
Warszawa samoistnie przyciąga takie osoby z kraju. Jednak
duża część potencjału - ludzi młodych wykształconych ucieka
za granicę, ponieważ nie widzą przed sobą przyszłości w
Warszawie czy też w kraju. Wskazane jest przeredagowanie
tego celu operacyjnego i zwiększenie nacisku na przyciąganie i
stworzenie warunków do pracy i życia ludzi utalentowanych z
Warszawy. Taki cel powinien być priorytetem. To polscy
pracownicy powinni pracować na wytworzenie polskiego B+R w
pierwszej kolejności. W następnej kolejności można
przewidzieć działania do zachęcenia ludzi z zagranicy do
przyjazdu do Warszawy w celu zwiększania jej twórczego
potencjału. Wskaźnik tego celu operacyjnego także powinien
zostać zmieniony

odrzucono w
całości

Realizacja założeń Strategii ma pozwolić na osiągnięcie wizji
Warszawy, która wskazuje, że w 2030 r. będzie ona miastem
aktywnych mieszkańców, gdzie każdy może podążać własną
drogą, rozwijać swoje zainteresowania, realizować osobiste
marzenia i zawodowe ambicje. Gdzie mieszkańcy wspólnie
angażują się w życie miasta i czują się za nie odpowiedzialni.
Warszawa będzie przyjaznym miejscem, w którym każdy czuje
się u siebie, wolny i bezpieczny. Miejscem, gdzie bogactwo
przestrzeni, wynikające z umiejętnego łączenia tradycji z
nowoczesnością, środowiska miejskiego z przyrodniczym,
lokalności z wielkomiejskością, oferuje wygodę życia i sprzyjające
warunki do działania. Warszawa będzie otwartą na świat
metropolią, śmiało wychodzącą naprzeciw wyzwaniom,
inspirującą innych. Dzięki swojej różnorodności i nastawieniu na
współpracę będzie wyjątkowym środowiskiem do kreowania i
rozwijania idei. Będzie stanowić ważny węzeł sieci europejskich
metropolii.
Jeżeli uda się zrealizować te założenia, Warszawa będzie nie
tylko miastem, do którego warto przyjechać, ale też miastem, z
którego nie warto wyjeżdżać.
Strategia jest konstruowana w sposób horyzontalny, dlatego
realizacja poszczególnych celów jest ze sobą ściśle powiązana, a
końcowy efekt daje dopiero realizacja każdego z nich. Dlatego nie
jest konieczne przebudowywanie celu 4.3. tak, aby miał on za
zadanie zachęcić warszawiaków do pozostania w Warszawie,
ponieważ zadanie takie ma każdy z celów.

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Zagadnienia zagospodarowani a przestrzennego w strategii nie
są potraktowane we właściwy sposób. Jest to wciąż aktualny
problem wielu miast w kraju, w tym Warszawy. Do wyzwań
stojących przed stolicą należy dopisać niskie pokrycie planami
zagospodarowania przestrzennego. Dokumenty te stanowią
prawo miejscowe, które decyduje o funkcji i przeznaczeniu
terenu. Obecnie Warszawa jest pokryta w około 30 %
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego stąd,
brak na nowo powstałych osiedlach infrastruktury społecznej
oraz chaos przestrzenny, który towarzyszy mieszkańcom od
wielu lat. W centrum Warszawy pokrycie planami wynosi tylko
8%. Brak zawarcia powyższego problemu w dokumencie jest
niezrozumiały ze względu na powtarzające się odwoływania w
Strategii np. w celu strategicznym 2 dokumentu do kwestii
zastosowania systemowych rozwiązań w planowaniu
przestrzennym. Ponadto powoływanie się w dokumencie
(rozdział - Zmiany względem poprzedniej edycji strategii) na
zapisy ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu
przestrzennym z 2003 roku w kontekście wymagań związanych
z ładem przestrzennym w Warszawie są nieczytelne, ze
względu na brak uchwalania nowych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Zaś studium do którego

uwzględniono
częściowo

W rozdziale System realizacji zostanie dodany zapis o
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
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Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi
odwołują się autorzy strategii stanowi tylko dokument
określający ogólną politykę przestrzenną i lokalne zasady
zagospodarowania. Tylko plan zagospodarowania stanowi
wizualizację i decyduje o funkcji i przeznaczeniu danego
obszaru, który jest objęty tym planem. To miejscowe plany
zagospodarowania są aktem prawa miejscowego, posiadają
moc prawną i przesądzają o lokalizacji danej inwestycji.
Problem braku pokrycia planami zagospodarowania Warszawy
jest nadal aktualny, jednak władzom stolicy dużo łatwiej jest
realizować inwestycje na podstawie pozwolenia na budowę niż
uchwalać plany.
Pomimo dużego wysiłku włożonego przez administrację ratusza
w powiadomienie mieszkańców o konsultacjach strategii w celu
zachęcenia obywateli stolicy do udziału w tym procesie, to
jednak nie cieszyły się one dużym zainteresowaniem
mieszkańców Warszawy. Przyczyn należy upatrywać w bardzo
ogólnych zapisach dokumentu, który nie zawiera przesądzeń o
inwestycjach realizowanych w perspektywie 2030 roku w
Warszawie. Mieszkańcy w ramach konsultacji Strategii
Warszawa2030 nie mieli poczucia realnego wpływu na
planowanie inwestycji w Warszawie, stąd niska frekwencja na
poszczególnych spotkaniach organizowanych w dzielnicach.
Dodatkowo podkreślić należy, że przyjęte w strategii odejście
od sektorowego/silosowego podejścia, a także wykorzystanie w
pracach, strategii innych stolic jak np. Berlina i Sydney jest
słuszne i stanowi o wartości dodanej konsultowanej strategii.
Tym niemniej należy zwrócić uwagę, na zbyt ogólnikowe
potraktowanie niektórych zagadnień, istotnych z punktu
widzenia realizacji strategii, a także konieczność ich
doprecyzowania, dlatego też poniżej przedstawiono uwagi o
charakterze generalnym jak i szczegółowym, które mamy
nadzieję posłużą do przeformułowania zapisów dokumentu oraz
zostaną wykorzystane w dalszych prac nad Strategią
Warszawa2030

Uzasadnienie

pytanie lub
komentarz

Projekt Strategii został przygotowany zgodnie z rekomendacjami
z Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku. W raporcie wskazano, że strategia
powinna ograniczać się do określania wizji, celów strategicznych i
operacyjnych. Natomiast szczegółowe rozwiązania i projekty do
realizacji powinny być zawarte w odrębnych dokumentach, o
charakterze wykonawczym.

pytanie lub
komentarz

Komentarz nie rodzi potrzeby odpowiedzi.

Ogólna

Opisy poszczególnych części dokumentu są bardzo ogólne i
niezbyt precyzyjnie opisane, co może powodować brak
zrozumienia założeń prezentowanych w strategii przez
obywateli stolicy.

odrzucono w
całości

Strategia jest dokumentem kierunkowym i z założenia jest
dokumentem ogólnym. Zgodnie z rekomendacjami z Ewaluacji
mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do
2020 roku dokument powinien zawierać wizję, cele strategiczne i
cele operacyjne. Konkretne rozwiązania i projekty powinny być
zawarte w dokumentach niższego rzędu.

Ogólna

Brak spójności pomiędzy opisem celów operacyjnych a
działaniami, które będą je realizowały oraz wskaźnikami
monitorującymi postęp realizacji strategii.

uwzględniono
częściowo

Wskaźniki zostaną dopracowane.

315

elektronicznie
mailem

.Nowoczesna
Koło
WarszawaOchota

Ogólna

316

elektronicznie
mailem

.Nowoczesna
Koło
WarszawaOchota

Ogólna

317

elektronicznie
mailem

.Nowoczesna
Koło
WarszawaOchota

318

elektronicznie
mailem

.Nowoczesna
Koło
WarszawaOchota
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319

elektronicznie
mailem

.Nowoczesna
Koło
WarszawaOchota

Ogólna

320

elektronicznie
mailem

.Nowoczesna
Koło
WarszawaOchota

Ogólna

321

elektronicznie
mailem

.Nowoczesna
Koło
WarszawaOchota

Ogólna

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi
Budowa dokumentu polegająca na wyjściu od wizji poprzez cele
oraz system realizacji jest słusznym podejściem, to jednak
zastrzeżenia budzą zbyt ogólne zapisy poszczególnych jego
części. Na stronie poświęconej konsultacjom strategii nie ma
zamieszczonych okołostrategicznych dokumentów, które
mogłyby wyjaśnić genezę zastosowanego podejścia np.:
brakuje diagnozy, oraz sposobu dojścia do zaprezentowanej
wizji w dokumencie. Na stronie konsultacji jest opisany tylko
sposób prac nad poszczególnymi częściami dokumentu, ale
brakuje merytorycznego wyjaśnienia dlaczego została wybrana
tak ogólna wizja rozwoju Warszawy do której mieszkańcy
przygotowali ponad 3 tysiące ankiet. Brakuje też diagnozy, na
podstawie której powinny zostać wyłonione strategiczne cele.
Pomimo zastosowania w dokumencie horyzontalnego podejścia
to jest on terytorialnie „ślepy". Poza znikomymi działaniami
dotyczącymi współpracy z gminami ościennymi obszaru
metropolitalnego Warszawy, w strategii zawarto tylko działania
dla stolicy w jej administracyjnych granicach. Warszawa
posiada bogate doświadczenia związane chociażby z
wdrożeniem strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
instrumentu terytorialnego utworzonego na poziomie
europejskim w celu budowy współpracy pomiędzy rdzeniem
obszaru metropolitalnego (w tym wypadku Warszawą), a jego
gminami ościennymi. Stanowiłoby to o dużej wartości dodanej
strategii. Dodatkowo w dokumencie brakuje odniesienia się do
problemów poszczególnych dzielnic. Jest to poważna wada
Strategii Warszawa2030. Jej poprzedniczka zawierała problemy
do rozwiązania w poszczególnych dzielnicach. W rozdziale
dotyczącym poprzednich strategii (str.26), nie wyjaśniono
dlaczego ratusz zrezygnował z takiego podejścia.
Strategia nie zawiera odniesienia do dokumentów wyższego
rzędu poziomu regionalnego oraz krajowego, w tym Strategii
Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego czy
też Strategii Rozwoju Polski Centralnej. W rozdziale
poświęconym zmianom względem poprzedniej strategii
zapisano, że z ewaluacji mid term wynika konieczność
zachowania zintegrowanego podejścia do rozwoju
terytorialnego oraz spójności z kierunkami wyznaczonymi ze
strategiami wyższego rzędu, to jednak tego rodzaju
odniesienia nie zostały zawarte. Ponadto bezpodstawne jest
odnoszenie się na tym etapie prac do Długookresowej Strategii
Kraju, która zostanie zlikwidowana jako dokument
strategiczny na rzecz Długookresowej Wizji Rozwoju
Kraju, która nie będzie stanowiła dokumentu
strategicznego, zgodnie z założeniami projektu Konsolidacja
systemu zarządzania rozwojem, wpisanego do Strategii na
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
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Uzasadnienie

uwzględniono
częściowo

Strategia jest dokumentem kierunkowym i z założenia jest
dokumentem ogólnym. Projekt Strategii zostanie uzupełniony o
załączniki, takie jak Raport z prac nad strategią, Diagnoza
strategiczna.

odrzucono w
całości

Wymiar terytorialny Strategii będzie odzwierciedlony w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
oraz programach wykonawczych

uwzględniono
częściowo

Do projektu Strategii zostanie dodany załącznik, w którym
zostaną wskazane powiazania z kluczowymi dokumentami
programowymi wyższego rzędu.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

322

elektronicznie
mailem

.Nowoczesna
Koło
WarszawaOchota

Ogólna

323

elektronicznie
mailem

.Nowoczesna
Koło
WarszawaOchota

System realizacji

324

elektronicznie
mailem

.Nowoczesna
Koło
WarszawaOchota

System realizacji

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi
Strategia Warszawa2030 jest istotnym dokumentem ze względu
na wyznaczone kierunki rozwoju miasta w perspektywie
najbliższych prawie 15 lat. Tym niemniej tak ogólne
zapisy strategii w szczególności dotyczące systemu realizacji,
monitorowania oraz finansowania pozwalają władzom ratusza
na dużą dowolność wyboru projektów ją realizujących. Zgodnie
z tym podejściem każdy projekt realizowany przez władze
stolicy będzie się wpisywał w realizację Strategii
Warszawa2030. Skutkiem takiego podejścia będzie
fragmentaryczność i brak koordynacji prowadzonej
interwencji w ramach strategii. W związku z powyższym, Koło
Nowoczesna Warszawa Ochota postuluje doszczegółowienie
zapisów poszczególnych rozdziałów strategii oraz wpisanie
konkretnych inwestycji/projektów, które w perspektywie 2030
roku będą realizowane w poszczególnych dzielnicach
Warszawy.
System realizacji dokumentu jest ogólnikowo opisany. Nie
wiadomo w jaki sposób będzie realizowana strategia. Jak będą
wyłanianie projekty ją realizujące? Jakie kryteria będą służyły
do wyboru projektów i w jaki sposób zostaną opracowane?
Niezrozumiałe jest przypisanie tylko jednego wskaźnika do
poszczególnych celów strategicznych jaki i operacyjnych.
System wskaźników jest nieczytelny. W dokumencie brakuje
wartości bazowych i docelowych poszczególnych wskaźników.
Odbiorcy dokumentu mogą mieć trudności z odczytaniem
sposobu monitorowania realizacji poszczególnych celów. Zatem
postuluje się opracowanie tabeli systemu wskaźników wraz z
wartościami bazowymi i docelowymi, które przypisane są do
poszczególnych celów.
W strategii zwarto niezrozumiałe przepisy dotyczące systemu
finansowania. Nie wskazano konkretnie skali potrzeb
finansowych na poszczególne cele strategiczne. Ponadto jako
źródło finansowania zostały wskazane fundusze europejskie. O
ile zrozumiałe jest to, że do końca 2023 roku finansowanie w
ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 jest
zapewnione, to już kolejna perspektywa finansowa na lata
2021-2027 stoi pod znakiem zapytania, przy obecnej polityce
rządu prowadzonej na poziomie UE. Należy zwrócić również
uwagę, na brak wzmianki o nowych uwarunkowaniach
przyznawania funduszy europejskich na lata 2021-2027 dla
Warszawy wynikających ze zmian w podziale NUTS, które będą
wprowadzone rozporządzeniem Komisji Europejskiej i zaczną
obowiązywać z dniem 1 stycznia 2018 r. Polegają one na
zmianie NUTS 2, co oznacza, że na poziomie województwa
mazowieckiego, stanowiącego dotychczas jedną jednostkę,
zostały wydzielone dwie jednostki statystyczne: region
Warszawski stołeczny, obejmujący Warszawę wraz z
dziewięcioma okalającymi ją powiatami (legionowskim,
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Uzasadnienie

uwzględniono
częściowo

Projekt Strategii zostanie uzupełniony o wartości bazowe,
pośrednie i docelowe wskaźników, ponadto zapisy rozdziału
System realizacji zostaną rozszerzone.

uwzględniono
częściowo

System oceny projektów będzie opisany w odrębnych
dokumentów, ponieważ jest to kwestia operacyjna, a nie
strategiczna. Wskaźniki zostaną uzupełnione o wartości bazowe,
pośrednie i docelowe

uwzględniono
częściowo

Projekt Strategii zostanie uzupełniony o zapisy dotyczące
finansowania.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

325

elektronicznie
mailem

.Nowoczesna
Koło
WarszawaOchota

System realizacji

326

elektronicznie
mailem

.Nowoczesna
Koło
WarszawaOchota

Wizja

327

elektronicznie
mailem

.Nowoczesna
Koło
WarszawaŻoliborz

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

328

elektronicznie
mailem

.Nowoczesna
Koło
WarszawaŻoliborz

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi
mińskim, nowodworskim, otwockim, wołomińskim, grodziskim,
piaseczyńskim, pruszkowskim i warszawskim zachodnim) oraz
region Mazowiecki, obejmujący pozostałą część
województwa mazowieckiego. Jest to istotne z punktu
widzenia przydzielenia regionowi stołecznemu finansowania
unijnego w nowej perspektywie finansowej na lata 20212027. O wysokości przyznania środków z UE
prawdopodobnie decydować będzie poziom PKB regionu,
poziom bezrobocia oraz liczba ludności. Poziom tych
wskaźników w Warszawie jest najlepszy w kraju, dlatego też
władze Warszawy muszą liczyć się, że finansowanie z
polityki spójności będzie ograniczone. W związku z powyższym
finansowanie działań strategii po 2020 roku będzie możliwe w
przeważającej mierze ze środków własnych miasta.
W dokumencie brakuje opisu w jaki sposób będą pozyskiwane
środki finansowe od partnerów prywatnych. Niezrozumiały i
mało precyzyjny jest także zapis dotyczący montażu
finansowego i łączenia różnych źródeł finansowania. Nie
wiadomo w jak i sposób realizacja tego działania zostanie
dokonana .
W części wizyjnej dokumentu brakuje odniesienia się do roli i
funkcji jaką Warszawa będzie pełnić w Europie w perspektywie
2030 roku oraz powiązań funkcjonalnych gospodarczych,
kulturowych, edukacyjnych, naukowych, przestrzennych z
innymi metropoliami Europy. Nie widoma czy założenia autorów
strategii przewidują zwiększenie powiązań funkcjonalnych z
innymi miastami Europy, czy też chcą utrzymania obecnego
stanu.
W jaki sposób Urząd Miasta zamierza aktywizować
mieszkańców w sytuacji, gdy obecnie brakuje narzędzi do
mediowania między sprzecznymi interesami mieszkańców, z
których jedni są za, a inni przeciw tworzeniu otwartych miejsc
aktywności lokalnej?
W jaki sposób Urząd Miasta zamierza zwiększyć
transparentność urzędów, co obiecują kolejne władze od wielu
lat, jednakże jedynym efektem w chwili obecnej jest „afera
reprywatyzacyjna” i brak narzędzi do sfinalizowania procesu
reprywatyzacji?
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Uzasadnienie

odrzucono w
całości

Nie można opisać wszystkich sposobów pozyskiwania środków
zewnętrznych na realizację Strategii z uwagi na fakt, że będzie to
przesądzone dopiero w programach wykonawczych.

uwzględniono zapis istnieje

Wizja definiuje Warszawę m.in. jako ważny węzeł sieci
europejskich metropolii.

pytanie lub
komentarz

pytanie lub
komentarz

W celu 1.2. wskazuje się na konieczność działań zmierzających
do podniesienia sprawności urzędu, w tym edukacji obywatelskiej.
Tworzone programy strategiczne, w tym program "Dialog" będą
odnosiły się do zakresu, jakości i form dialogu urzędników z
mieszkańcami.
Opis celu 1.2. zakłada prowadzenie bardziej otwartej polityki
informacyjnej i rozwijanie instrumentów współdziałania i
wspólnego podejmowania decyzji. Osiągnięciu tego celu będą
służyły także narzędzia wypracowane w przygotowywanym
programie wdrożeniowym "Dialog".

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

329

elektronicznie
mailem

.Nowoczesna
Koło
WarszawaŻoliborz

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

W jaki sposób Urząd Miasta zamierza promować zdrowy tryb
życia, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, wobec braku oferty
nieodpłatnych zajęć w klubach sportowych?

pytanie lub
komentarz

330

elektronicznie
mailem

.Nowoczesna
Koło
WarszawaŻoliborz

W jaki sposób Urząd Miasta zamierza przywrócić do życia setki
2.3. Korzystamy z
małych sklepów, lokali i punktów usługowych wyrugowanych w
usług blisko
okresie minionym z powodu dyktatu deweloperów i
domu
maksymalizacji ich zysków?

pytanie lub
komentarz

elektronicznie
mailem

.Nowoczesna
Koło
WarszawaŻoliborz

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

331

332

elektronicznie
mailem

.Nowoczesna
Koło
WarszawaŻoliborz

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

W jaki sposób Urząd Miasta zamierza ograniczyć emisję
szkodliwych substancji - w świetle faktu, że miasto nie ma
odwagi podjąć decyzji o ograniczaniu ruchu samochodowego,
ograniczaniu wjazdu do centrum, podniesieniu opłat za
parkowanie, skutkujących opłacalnością korzystania z
transportu publicznego, uporządkowaniu parkowania, czyli
przyjęciu polityki mobilności z poprzedniej strategii?

do dalszych prac

W jaki sposób Urząd Miasta zamierza zwiększyć efektywność
gospodarki odpadami w kontekście braku w Warszawie spalarni do dalszych prac
odpadów?
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Uzasadnienie
Promowanie zdrowego stylu życia jest szerokim zagadnieniem, a
oferta nieodpłatnych zajęć sportowych jest tylko jednym z
elementów. Promowanie zdrowego stylu życia, to m. in.
upowszechnianie wiedzy na temat żywienia (dbanie o zdrową
dietę w szkole, wyposażenie szkół w źródełka wody pitnej), na
temat profilaktyki zdrowotnej, prowadzenie profilaktyki zdrowotnej
w szkołach (badania w młodszych klasach wad postawy, wzroku,
stanu uzębienia), tworzenie plenerowych siłowni i dostępność
miejsc blisko miejsca zamieszkania, które pozwolą na sportową
aktywność. W celu 2.2. zakłada się nieodpłatne udostępnianie sal
sportowych i przestrzeni w budynkach publicznych, które
umożliwią mieszkańcom większą aktywność sportową.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji. Zgłoszona
uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może
zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe
rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego merytorycznie
biura oraz rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych
do strategii.
Uwaga w formie pytania o sposób realizacji celu. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona. Zwracamy
jednak uwagę, że kwestia jakości powietrza podjęta została w
opisie celu 3.2. Proponowane w uwadze szczegółowe
rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego merytorycznie
biura oraz rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych
do Strategii.
Uwaga w formie pytania o sposób realizacji celu. Kwestia
gospodarowania odpadami podjęta została w opisie celu 3.2.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

333

elektronicznie
mailem

.Nowoczesna
Koło
WarszawaŻoliborz

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

W jaki sposób Urząd Miasta zamierza nie dopuścić już teraz do
zabudowy terenów zielonych na Białołęce i Bródnie (wobec
braku mpzp nawet najlepsza strategia nie zapewni
przywrócenia tych terenów mieszkańcom post factum)?

do dalszych prac

334

elektronicznie
mailem

.Nowoczesna
Koło
WarszawaŻoliborz

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

W jaki sposób Urząd Miasta zamierza skonkretyzować, gdzie
konkretnie miasto planuje rozwijać tereny zielone, skoro de
facto nie ma już takich terenów?

pytanie lub
komentarz

335

elektronicznie
mailem

.Nowoczesna
Koło
WarszawaŻoliborz

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

W jaki sposób Urząd Miasta zamierza zabezpieczyć się już
dzisiaj przed zbyt intensywną zabudową, szczególnie w pasie
tzw. korytarzy napowietrzających przyjmując uchwałę o
obligatoryjnym pozostawieniu np. 30% terenów zielonych w
miejscu planowanych inwestycji?

do dalszych prac

elektronicznie
mailem

.Nowoczesna
Koło
WarszawaŻoliborz

W jaki sposób Urząd Miasta zamierza zwiększyć inwestycje
dotyczące połączeń kolejowych w obszarze funkcjonalnym
3.3. Korzystamy z miasta stołecznego Warszawy – dokument skupia się na
przyjaznego
transporcie publicznym obejmującym autobusy i tramwaje, nie
do dalszych prac
systemu
uwzględniając olbrzymich możliwości transportu kolejowego –
transportowego
kolei obwodowej opasującej Warszawę (w większości
naziemnej) włączonej wraz z promienistymi odcinkami
dojazdowymi w system metra, która mogłaby być 3. linią metra?

elektronicznie
mailem

.Nowoczesna
Koło
WarszawaŻoliborz

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

336

337

W jaki sposób Urząd Miasta zamierza wyzwalać kreatywność
mieszkańców, skoro w kolejnych edycjach Budżetu
Partycypacyjnego projekty trudne, wymagające śmiałych
decyzji są częstokroć weryfikowane negatywnie przez
urzędników miejskich?

94

pytanie lub
komentarz

Uzasadnienie
Uwaga w formie pytania o sposób realizacji celu. Kwestia terenów
zieleni podjęta została w opisie celu 3.2. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
O tym, gdzie planowane są tereny zieleni decyduje studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a
następnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
który wyznacza tereny z określonymi funkcjami.
Uwaga w formie pytania o sposób realizacji celu. Kwestia
sposobów zagospodarowania będzie przedmiotem
aktualizowanego studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia rozwoju transportu publicznego, w tym szynowego
podjęta została w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów.
Realizacja Strategii to proces, który będzie trwał do roku 2030.
Fakt, że obecnie jakieś sfery funkcjonowania Urzędu Miasta może
być oceniana krytycznie nie oznacza, że w następstwie realizacji
założeń poszczególnych celów sytuacja nie ulegnie poprawie. W
celu 1.2. założono, że: „Rozwój współzarządzania będzie wiązał
się z podniesieniem sprawności oraz zmianą sposobu
funkcjonowania urzędu, jak również wzmocnieniem poczucia misji
urzędników”. Natomiast szczegółowe rozwiązania zostaną
opracowane na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii.

Lp.

338

339

340

341

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

elektronicznie
mailem

.Nowoczesna
Koło
WarszawaŻoliborz

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

W jaki sposób Urząd Miasta zamierza wprowadzić zmiany w
sposobie kształcenia w warszawskich szkołach bez zmian
przepisów tworzonych przez Sejm?

pytanie lub
komentarz

Samorząd miejski ma możliwość np. realizowania programów
edukacyjnych w formie zajęć pozalekcyjnych lub szkoleń
skierowanych do nauczycieli. Natomiast szczegółowe rozwiązania
zostaną opracowane na etapie tworzenia programów
wykonawczych do Strategii.

elektronicznie
mailem

.Nowoczesna
Koło
WarszawaŻoliborz

Cel strategiczny
2. Wygodna
lokalność

W jaki sposób Urząd Miasta zamierza zwiększyć wygodną
lokalność w świetle braku miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, co nie tylko umożliwia
chaotyczną zabudowę pod dyktat ekonomii maksymalnego
zysku, lecz także zachęca do takiego działania?

pytanie lub
komentarz

W rozdziale System realizacji zostanie wskazane, że miejscowe
plany będą ważnym instrumentem realizacji Strategii w wymiarze
przestrzennym (Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego).

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

W jaki sposób Urząd Miasta zamierza odzyskać tereny
drapieżnej, chaotycznej zabudowy (Służewiec Przemysłowy,
Żoliborz Południowy, Bródno, Białołęka) i przywrócić im
lokalność bez wyburzania domów – naszym zdaniem taka
zmiana w chwili obecnej jest niemożliwa i pozostanie li tylko w
sferze intencjonalnej?

pytanie lub
komentarz

Uwaga w formie komentarza i pytania o sposób realizacji celu.
Kwestia kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej, w
tym wygodnej lokalności podjęta została w opisie celu
strategicznym 2. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów.

Cele strategiczne
i operacyjne

Naszym zdaniem, osiągnięcie wskazanych przez Państwa
celów, takich jak:
o tworzenie wspólnot mieszkańców
o tworzenie wygodnej lokalności, w tym korzystanie z
usług w pobliżu miejsca zamieszkania
o zwiększenie dostępności miejsc aktywności kulturalnej,
edukacyjnej, sportowej czy rekreacyjnej
o poprawienie estetyki publicznych przestrzeni
o poprawienie czystości powietrza w mieście nastawionym
na drapieżną działalność deweloperską
będzie możliwe tylko przy jak najszybszym wprowadzeniu
zmian:
o prawnego zobligowania deweloperów do zapewniania w
przestrzeni zabudowywanej wygodnej infrastruktury w
odrzucono w
postaci sieci ulic, placów miejskich, terenów
całości
rekreacyjnych, bibliotek, domów kultury, szkół i
przedszkoli oraz ośrodków zdrowia
o miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
precyzującego na jakie inwestycje, gdzie i w jaki sposób
można zezwalać oraz jakie miasto stawia warunki brzegowe
do zmian architektonicznych w przypadku remontów,
adaptacji, modernizacji lub kompleksowej rewitalizacji
o skrócenia procesu wprowadzania korekt do miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego
o usprawnienia procesów wydawania decyzji
administracyjnych
o usprawnienia sposobu egzekucji zapisów wydanych
decyzji oraz skutecznego ich wykonywania.

elektronicznie
mailem

elektronicznie
mailem

.Nowoczesna
Koło
WarszawaŻoliborz

.Nowoczesna
Koło
WarszawaŻoliborz

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi
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Uzasadnienie

Zagadnienia poruszone w uwagach regulują przepisy ustawowe.
Cele strategiczne będą realizowane przez inne dokumenty
niższego rzędu (dokumenty polityki przestrzennej, polityki,
programy, projekty)

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie

Takich priorytetów w strategii nie przedstawiono. Opublikowany
przez Państwa dokument jest raczej intencjonalny, bez
wskazania narzędzi do realizacji, bez określenia źródeł
finansowania oraz harmonogramu.
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elektronicznie
mailem

.Nowoczesna
Koło
WarszawaŻoliborz

Ogólna

Naszym zdaniem przyczyn braku zainteresowania
mieszkańców należy upatrywać właśnie w bardzo ogólnych
zapisach dokumentu, a także w braku odniesienia do
problemów poszczególnych dzielnic oraz inwestycji, które będą
realizowane w ich granicach.
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pytanie lub
komentarz

Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

Lp.

343

344

345

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

elektronicznie
mailem

.Nowoczesna
Koło
WarszawaŻoliborz

elektronicznie
mailem

.Nowoczesna
Koło
WarszawaŻoliborz

elektronicznie
mailem

.Nowoczesna
Koło
WarszawaŻoliborz

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Ogólna

W udostępnionych materiałach najbardziej uderza brak
harmonogramu prac, brak analizy wyjściowej oraz
niedookreślenie narzędzi i sposobów realizacji wizji.

Ogólna

W dokumencie brakuje odniesień do opracowań, które stanowią
podstawę merytoryczną. Niezwykle trudno jest oceniać
strategię pod kątem słuszności jej opracowania, jeśli nie znamy uwzględniono
punktu odniesienia, a brak choćby przybliżonych ram
częściowo
czasowych dodatkowo utrudnia oszacowanie kosztów
przedsięwzięcia.

Ogólna

Zauważamy jednocześnie, że w chwili obecnej miasto nie ma
woli i odwagi wprowadzania korzystnych dla Warszawy zmian,
ponieważ zdecydowane działania i konsekwentne realizowanie
wizji, szczególnie tych śmiałych, przeważnie wiąże się z
możliwością spadku popularności władz. Strategia nie ustała
priorytetów, które będą siłą napędową zmian.
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uwzględniono
częściowo

odrzucono w
całości

Uzasadnienie
Diagnoza strategiczna będzie załącznikiem do Strategii.
Harmonogram realizacji Strategii będzie wyznaczony wartościami
pośrednimi (dla roku 2023) oraz docelowymi (dla roku 2030)
wskaźników monitoringu przypisanych do poszczególnych celów.
Bardziej szczegółowe osadzenie w czasie nie jest możliwe z
uwagi na fakt, że jest to dokument strategiczny a nie operacyjny,
a co za tym idzie bazuje na wskaźnikach rezultatu i
oddziaływania. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Zgodnie z zapisami rozdziału System realizacji cele Strategii będą
realizowane (uszczegółowione) za pośrednictwem programów,
które będą miały horyzont czasowy 3-7-letni oraz będą
wskazywały konkretne działania do realizacji.
Diagnoza strategiczna będzie załącznikiem do Strategii.
Harmonogram realizacji Strategii będzie wyznaczony wartościami
pośrednimi (dla roku 2023) oraz docelowymi (dla roku 2030)
wskaźników monitoringu przypisanych do poszczególnych celów.
Bardziej szczegółowe osadzenie w czasie nie jest możliwe z
uwagi na fakt, że jest to dokument strategiczny a nie operacyjny,
a co za tym idzie bazuje na wskaźnikach rezultatu i
oddziaływania. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Zgodnie z zapisami rozdziału System realizacji cele Strategii będą
realizowane (uszczegółowione) za pośrednictwem programów,
które będą miały horyzont czasowy 3-7-letni oraz będą
wskazywały konkretne działania do realizacji.
Strategia wskazuje 4 cele strategiczne i 13 celów operacyjnych.
Tym samym wskazuje priorytety w rozwoju miasta. W celu
zapewnienia konsekwentnego realizowania w rozdziale System
realizacji zawarto zapisy odnośnie niezbędnych narzędzi. W
konsekwencji tych zapisów zarządzeniem Prezydenta m.st.
Warszawy zostaną wprowadzone m.in. Standardy dokumentów
programujących rozwój m.st. Warszawy, jak również struktura
instytucjonalna niezbędna do skutecznego i efektywnego
zarządzania Strategią.

Lp.

346

347

348

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

elektronicznie
mailem

.Nowoczesna
Koło
WarszawaŻoliborz

elektronicznie
mailem

.Nowoczesna
Koło
WarszawaŻoliborz

elektronicznie
mailem

.Nowoczesna
Warszawa
Ursynów
Karolina
Zdrodowska,
Olga Górna.

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Ogólna

Głos mieszkańców jest bardzo ważny i potrzebny – niemniej
jednak nie stanowi pełnego materiału do budowania strategii. W
materiale brakuje uzasadnienia eksperckiego – udział
ekspertów jest konieczny by rozwój miasta odzwierciedlał nie
tylko perspektywę mikrootoczenia obywatela, siłą rzeczy
patrzącego na miasto z własnej perspektywy i starającego się
zaspokoić swoje partykularne potrzeby, ale także założenia
globalne, o których pojedynczy mieszkaniec nie myśli w
kategoriach swoich bezpośrednich potrzeb.

uwzględniono wprowadzono w
całości

System realizacji

Strategia powinna zawierać choćby zarys sposobu realizacji
zadań oraz źródeł ich finansowania. Brak wskazania źródeł
finansowania oraz brak szacunkowych kosztów realizacji nie
pozwala ocenić, czy strategia jest możliwa do zrealizowania i
pozostaje strategią tylko życzeniową, z nutą optymistyczną w
myśl porzekadła „dla chcącego nic trudnego”.

uwzględniono
częściowo

Cele strategiczne
i operacyjne

Strategia co do zasady powinna być ogólna i to dobrze,
niemniej musi zawierać odniesienia liczbowe, których tu
brakuje. Co i o ile się zwiększy lub zmaleje w wyniku podjętych
działań?, do jakiego rezultatu w liczbach dążymy?, jak
planowane rezultaty odnoszą się do wymogów i standardów
dokumentów krajowych i międzynarodowych, mających wpływ
na działanie miasta? Na żadne z tych pytań nie odpowiada
strategia, zatem nie można precyzyjnie określić kryteriów
sukcesu i wykonywać rzetelnych pomiarów postępów prac,
skoro nie wiadomo do jakich wartości mamy się docelowo
odnosić.
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uwzględniono
częściowo

Uzasadnienie
Sformułowane w Strategii cele powstały na bazie głosów
zebranych od mieszkańców i innych interesariusz, ale także
wyników analiz diagnostycznych. Diagnoza strategiczna zostanie
dołączona do Strategii jako załącznik. Zebrane materiały były
dyskutowane w ramach prac Grup Roboczych ds. aktualizacji
strategii, w skład którym wchodzą m.in. uznani eksperci jak m.in.
prof. Suchorzewski, dr Brzeziński, prof. Szulczewska czy dr hab.
Korcelli-Olejniczak. Ponadto nad poprawnością metodyczną oraz
merytoryczną (w tym z wykorzystaniem wyników pogłębionej
diagnozy) przez cały czas czuwali eksperci (dr hab. Wojciech
Dziemianowicz, dr Anna Domaradzka, dr Michał Klepka, dr
Mirosław Grochowski) oraz Zespół Redakcyjny ds. aktualizacji
strategii (złożony ze specjalistów Urzędu m.st. Warszawy, pod
przewodnictwem dr Pauliny Nowickiej). Tym samym nie ma
zagrożenia, aby zapisy Strategii nie uwzględniały światowych
trendów rozwojowych oraz wyników badań naukowych.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji. Strategia
zostanie uzupełniona o szacunkową wartość środków, które
będzie można przeznaczyć na realizację celów Strategii. W
rozdziale System realizacji wskazano główne źródła finansowania
realizacji Strategii. Rozdział ten zawiera również zapisy
odnoszące się do sposobu realizacji poszczególnych celów
operacyjnych, wskazując na programy jako dokumenty
wykonawcze. Szczegóły w zakresie zakresu i formuły tworzenia
zostaną określone w zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy.
Projekt Strategii został przygotowany m.in. na bazie analiz
diagnostycznych. Diagnoza strategiczna zostanie dołączona do
dokumentu jako załącznik. Wartości bazowe i docelowe
wskaźników zostaną określone na dalszym etapie prac - po
zakończeniu prac nad układem celów (tj. rozstrzygnięciu uwag
zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych oraz
rekomendacji z ewaluacji ex-ante).

Lp.

349

350

351

352

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

elektronicznie
mailem

.NowoczesnaW
arszawa
Ursynów
Karolina
Zdrodowska,
Olga Górna.

elektronicznie
mailem

.Nowoczesna
Warszawa
Ursynów
Karolina
Zdrodowska,
Olga Górna.

elektronicznie
mailem

.Nowoczesna
Warszawa
Ursynów
Karolina
Zdrodowska,
Olga Górna.

Ogólna

elektronicznie
mailem

.Nowoczesna
Warszawa
Ursynów
Karolina
Zdrodowska,
Olga Górna.

Potencjały i
wyzwania

Formuła prac

Formuła prac

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi
W udostępnionych materiałach brakuje harmonogramu prac.
Podawane na spotkaniu w Urzędzie Dzielnicy Ursynów
informacje dotyczące terminarza prac, nie były konkretne. Przy
opracowaniu tak ważnych dokumentów jak strategia dla miasta
oraz wobec toczących się już od 1,5 roku prac w tym obszarze,
nie jest dopuszczalna odpowiedź „jak nam się uda; jeśli nie
będzie poślizgów”. Wiadome są obowiązujące procedury
urzędnicze, został również określony proces wytworzenia tego
dokumentu, zatem każdy etap powinien zawierać konkretne
ramy czasowe, o których obywatele powinni być poinformowani.
Ponadto brak sztywnych ram czasowych dodatkowo utrudnia
oszacowanie kosztów przedsięwzięcia.
Na spotkaniu w sprawie strategii w odpowiedzi na pytania
odnośnie wylistowanych celów, usłyszeliśmy głównie
odpowiedź, że strategia zawiera to, czego chcieli mieszkańcy,
którzy uczestniczyli w pracach. Rozumiemy i doceniamy
zaangażowanie w projekt mieszkańców – ich głos jest bardzo
ważny i potrzebny, niemniej nie stanowi pełnego materiału do
budowania strategii. W materiale brakuje uzasadnienia
eksperckiego – innej perspektywy niż „ja-mieszkaniec bym
chciał”. Udział ekspertów jest konieczny by rozwój miasta
odzwierciedla nie tylko perspektywę mikrootoczenia obywatela,
ale także założenia globalne, o których pojedynczy mieszkaniec
nie myśli w kategoriach swoich bezpośrednich potrzeb.
Brak odniesień do innych metropolii – Warszawa nie jest bytem
zawieszonym w powietrzu – istnieją zależności w różnych
aspektach: ekonomicznym, kulturalnym, finansowym,
ustawodawczym, itp. - brak w takich kwestiach informacji.
Potrzebna jest mapa czy wskazanie zależności, które mogą być
również (z perspektywy SWOT) wspierające lub blokujące
przyjęty kierunek zmian. Załączniki, które otrzymaliśmy od
Państwa po spotkaniu nie zawierają tych informacji. Brak
odniesień do dokumentów ogólnokrajowych i
międzynarodowych.
W strategii mówicie Państwo o potencjale i wyzwaniach
Warszawy. Jest to nic innego jak szanse i zagrożenia z analizy
SWOT. Przedstawiacie zatem połowę takiej analizy, gdyż
nigdzie nie ma mowy o słabych i mocnych stronach, które są i
powinny być punktem wyjścia do debaty o szansach i
zagrożeniach. Warszawa posiada sporo rozwiązań, które mogą
być dobrymi praktykami, z których należy czerpać w przyszłości
i powielać. Ma także sporo problemów, z którymi sobie nie
poradziła, i które również powinny być zaadresowane w
strategii długookresowej np. brak planów zagospodarowania
przestrzennego.
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Uzasadnienie

pytanie lub
komentarz

Harmonogram prac nad nową edycją Strategii od samego
początku zakłada zakończenie prac na jesieni 2017 roku.
Przyjęcia Strategii przez Radę m.st. Warszawy jest kwestią
odrębną (sama procedura obejmuje około 3 miesięcy).

uwzględniono wprowadzono w
całości

Projekt Strategii #Warszawa2030 powstał na bazie wyników
dyskusji z mieszkańcami, przepracowanych na spotkaniach Grup
Roboczych ds. aktualizacji strategii, a następnie zweryfikowanych
(pod kątem uzasadnia w diagnozie) i uporządkowanych lub
uzupełnionych przez Zespół Redakcyjny i Ekspertów.

uwzględniono
częściowo

Odniesienia do innych metropolii znajdują się w pogłębionych
analizach diagnostycznych oraz Diagnozie strategicznej, która
będzie załącznikiem do projektu Strategii (oba materiały są
udostępnione na www.2030.um.warszawa.pl). Powiązania z
dokumentami wyższego rzędu zostaną przedstawione w
załączniku do projektu Strategii.

uwzględniono
częściowo

Zestawienie potencjałów i wyzwań zostanie uporządkowane. W
rozdziale tym zostanie dodane odwołanie do załącznika
(Diagnozy strategicznej), w którym znajdzie się analiza SWOT.

Lp.

353

354

355

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

elektronicznie
mailem

.Nowoczesna
Warszawa
Ursynów
Karolina
Zdrodowska,
Olga Górna.

elektronicznie
mailem

.Nowoczesna
Warszawa
Ursynów
Karolina
Zdrodowska,
Olga Górna.

System realizacji

elektronicznie
mailem

.Nowoczesna
Warszawa
Ursynów
Karolina
Zdrodowska,
Olga Górna.

System realizacji

Potencjały i
wyzwania

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi
W materiałach brak analizy wyjściowej. Trudo oceniać strategię
pod kątem słuszności jej opracowania, jeśli nie wiemy do czego
się odnosimy. Strategie powinny zawierać informacje wejściowe
(stan pierwotny) oraz informacje wyjściowe (stan docelowy).
Dodatkowo w dokumencie brak odniesień do opracowań, które
stanowią podstawę merytoryczną. Niektóre z nich udostępnione
są na stronie dotyczącej Strategii2030 oraz otrzymaliśmy
mailem po spotkaniu w naszej dzielnicy, niemniej część z nich
jest niekompletna i niedostępna (np. barometr warszawski), zaś
w samej strategii nie ma o nich mowy. Brak dostępności tych
danych utrudnia ocenę strategii i podważa jej wiarygodność i
jakość.
Brak wskazanych źródeł finansowania – rozumiemy
kadencyjność i niepewność związaną z kwestiami finansowymi
w tak długiej perspektywie, niemniej realizacja strategii powinna
być oszacowana, by wiedzieć czy nawet w najbardziej
optymistycznym finansowo scenariuszu jest ona w ogóle
realizowalna. Jeśli finanse są niepewne metoda scenariuszowa
może pomóc wskazując warianty jej realizacji – co, za ile
jesteśmy w stanie „dowieść” i które cele strategiczne osiągnąć.
Wskazane mierniki/wskaźniki w naszej opinii nie będą
miarodajne. Konieczny jest ich przegląd pod kątem
użyteczności i nie tyle aspektu monitorowania, co spełnienia
kryteriów sukcesu. Mierniki takie powinni być opracowane przez
specjalistów, ale we współpracy z mieszkańcami. Informacja,
którą otrzymaliśmy na spotkaniu wskazuje, że o ile
formułowanie celów odbywało się w ramach Grup Roboczych z
udziałem obywateli, o tyle opis wskaźników nie został z nimi
skonsultowany. W naszej opinii mieszkańcy powinni
współtworzyć finalną opinię dotyczącą poziomu realizacji
przyjętych celów, a zatem mieć realny wpływ na kształt
mierników.
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uwzględniono wprowadzono w
całości

Projekt Strategii został przygotowany m.in. na bazie analiz
diagnostycznych. Diagnoza strategiczna zostanie dołączona do
dokumentu jako załącznik. Wartości bazowe i docelowe
wskaźników zostaną określone na dalszym etapie prac - po
zakończeniu prac nad układem celów (tj. rozstrzygnięciu uwag
zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych oraz
rekomendacji z ewaluacji ex-ante).

uwzględniono
częściowo

Projekt Strategii w rozdziale System realizacji określa główne
źródła finansowania. Szczegółowe informacje będą mogły być
zawarte dopiero w programach wykonawczych, tj. po określeniu
konkretnych projektów do realizacji. Projekt Strategii zostanie
uzupełniony o minimalną wartość środków, która będzie
przeznaczona na realizację celów przez m.st. Warszawę.

uwzględniono
częściowo

Wskaźniki zostaną dopracowane. Jednakże z uwagi na fakt, że
określenie wartości wskaźnika wymaga skomplikowanych
przeliczeń i powiązania go z finansami, nie jest możliwe
poddawanie tej wartości konsultacjom społeczny.

Lp.
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357

Forma
zgłoszenia
uwagi

elektronicznie
mailem

elektronicznie
mailem

Osoba /
podmiot
zgłaszający

.Nowoczesna
Warszawa
Ursynów
Karolina
Zdrodowska,
Olga Górna.

Inicjatywa
Polska Inicjatywa
Warszawa

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie

Wizja

W materiale oraz prezentacji jest mowa o wizji dla Warszawy –
w naszej opinii, w związku z brakiem motywu przewodniego –
idei/pomysłu dla Warszawy, trudno nazwać to wizją miasta
2030. UZASADNIENIE: apetyt na bycie metropolią rośnie wśród
wielu Polskich miast. Gro z nich „depcze Warszawie po
piętach”, przyciągając mieszkańców (także stolicy) poprzez
zarobki porównywalne do Warszawskich (np. Poznań), zaś
mniejsze ceny nieruchomości i niższe koszty życia. Powoduje
odrzucono w
to konieczność nie tylko rozwoju Warszawy we wskazanych w
całości
strategii kierunkach, ale także opracowanie i przyjęcie motywu
przewodniego, który mógłby być rozwijany jako pomysł
charakterystyczny tylko dla Warszawy. (Paryż jest stolicą mody,
Boston słynie z opieki medycznej, itp.). Pomysł przewodni i jego
promocja/realizacja to luka przedstawionej strategii. Wycięcie
ze strategii słowa „Warszawa” powodowałoby, że dokument ten
mógłby być uniwersalnym/książkowym zbiorem do
zastosowania w każdym mieście z aspiracjami.

Przywołane przykłady odnoszą się do specjalizacji
gospodarczych i budowania w oparciu o nie marki
poszczególnych miast. Budowanie marki jest kwestią wtórną,
wynikającą z działań marketingowych, do których w Strategii
odnosimy się w celu 4.4. mówiącego m.in. o wzmacnianiu
wizerunku Warszawy jako miasta innowacji. Ponadto w celu 4.3.
mowa jest o budowaniu marki Warszawy i kształtowaniu jej
wizerunku jako atrakcyjnego miejsca do życia i realizacji
twórczych ambicji. Wizje wielu miast są podobne, ponieważ
oczekiwania społeczności lokalnych są zbliżone. Paryż jako
"stolica mody" jest hasłem marketingowym, które może być
wypracowywane w strategii marki. Przykład WIZJI w Strategii
Paryża i Berlina pokazuje, że te miasta również w sposób dość
ogólny charakteryzują swoje dążenia. To, że miasto z czegoś
słynie, nie musi oznaczać, że właśnie taki ma mieć wymiar wizji.
Wizja Warszawy, wbrew poniższej opinii, kładzie nacisk na
aspiracje mieszkańców i budowanie wspólnoty odpowiedzialnej.
Sformułowana w Strategii cele nie są uniwersalne dla wszystkich
miast, ponieważ zostały sformułowane z uwzględnieniem
wyzwań, którym musi sprostać Warszawa, czego przykładem jest
choćby konieczność przekształcenia struktury funkcjonalnoprzestrzennej miasta (cele 2 i 3) czy zwiększenie zaangażowania
mieszkańców w sprawy miasta (cel 1.2.). Należy jednak
pamiętać, że część wyzwań jest wspólnych dla miast będących
metropoliami, co wynika z ich specyfiki. Nie można zatem
oczekiwać, że strategie miast będą znacznie się różnić. Jakość
życia mieszkańców, która jest nadrzędną wartością
przyświecającą każdej strategii w dużych miastach jest
definiowana przez te same czynniki.

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Propozycje rozwiązań, które poza podstawowymi
politykami miejskimi, powinny zostać szczególnie
uwzględnione w projekcie strategii rozwoju
Warszawy.TransparentnośćPrzyjazna Warszawa to w końcu
także Warszawa transparentna, w której mieszkańcy mają
poczucie wpływu na przestrzeń wokół siebie i przekonanie, że
urzędnicy wezmą ich zdanie pod uwagę i potraktują poważnie.
Proces podejmowania decyzji, począwszy od planów
zagospodarowania przestrzennego, po decyzje o przydziale
mieszkania socjalnego, na miejskich przetargach skończywszy,
musi być zrozumiały i przejrzysty.

Uwaga wpisuje się w opis celu 1.2. Wspólnie decydujemy o
naszym mieście, który zakłada, że zwiększeniu ulegnie
transparentność funkcjonowania samorządu, prowadzenie
otwartej polityki informacyjnej i rozwijanie instrumentów
współdziałania i wspólnego podejmowania decyzji. Nacisk
zostanie położony także na edukację obywatelską,
upowszechnianie wiedzy na temat funkcjonowania samorządu
poprzez włączanie mieszkańców we współdecydowanie o
mieście.

101

uwzględniono zapis istnieje

Lp.

358

359

360

Forma
zgłoszenia
uwagi

elektronicznie
mailem

elektronicznie
mailem

elektronicznie
mailem

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Inicjatywa
Polska Inicjatywa
Warszawa

Inicjatywa
Polska Inicjatywa
Warszawa

Inicjatywa
Polska Inicjatywa
Warszawa

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Propozycje rozwiązań, które poza podstawowymi
politykami miejskimi, powinny zostać szczególnie
uwzględnione w projekcie strategii rozwoju Warszawy.
Cykl życia mieszkańców, mieszkalnictwo
Doceniamy także uwzględnienie w Strategii Rozwoju Warszawy
aspekt odnoszący się do mieszkalnictwa komunalnego i
budownictwa społecznego. Obecnym problemem miasta jest
2.1. Mamy dostęp
brak oferty mieszkalnej, która odpowiadałaby możliwościom
do szerokiej
do dalszych prac
finansowym mieszkańców Warszawy oraz zaspokajałaby
oferty mieszkań
społecznie tę podstawową potrzebę. Jako wart rozważenia
pomysł proponujemy przeanalizowanie rozwiązania
zastosowanego w Poznaniu, gdzie do czasu wybudowania
wystarczającej liczby mieszkań socjalnych w liczbie
zaspokajającej istniejące zapotrzebowanie na nie, władze
miasta dofinansowują część czynszu obecnie płaconego przez
osoby kwalifikujące się do wsparcia.
Propozycje rozwiązań, które poza podstawowymi
politykami miejskimi, powinny zostać szczególnie
uwzględnione w projekcie strategii rozwoju Warszawy.
Polityka transportowa, gradacja trakcji od najszybszej i
najbardziej pojemnej do najwolniejszej
Jednym z istotnych obszarów zarządzania miastem jest polityka
transportowa. Podstawą przyjaznego systemu transportowego
3.3. Korzystamy z
jest zapewnienie mu wysokiej skuteczności. Siatka połączeń
przyjaznego
powinna się opierać na gradacji trakcji od najszybszej i
do dalszych prac
systemu
najbardziej pojemnej do najwolniejszej, której rolą powinno być
transportowego
dowiezienie do środków wyższego rzędu i o najbardziej
elastycznej pojemności dostosowanej do potrzeb lokalnych
(kolej, metro > tramwaj > autobus, rower). Celem do osiągnięcia
dla obszaru Warszawy powinno być zapewnienie dojazdu z
dowolnego miejsca do obszaru śródmiejskiego z maksymalnie
jedną przesiadką oraz maksymalnie dwiema dla obszaru
aglomeracyjnego.
Propozycje rozwiązań, które poza podstawowymi
politykami miejskimi, powinny zostać szczególnie
uwzględnione w projekcie strategii rozwoju Warszawy.
Polityka transportowa, zapewnienie środków dla rozwoju
3.3. Korzystamy z infrastruktury komunikacyjnej, w tym drogowej
przyjaznego
Sposobem realizacji celu operacyjnego 3.3. powinno być
systemu
zapewnienie środków dla rozwoju infrastruktury komunikacyjnej
transportowego
– nie tylko na rozwój komunikacji szynowej, ale również na
modernizację infrastruktury drogowej (dostosowanie
przystanków do potrzeb osób o ograniczonej mobilności,
budowa nowych krańców, pozyskiwanie gruntów na ich
budowę).
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do dalszych prac
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Kwestia mieszkalnictwa została podjęta w celu 2.1. Zgłoszona
uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może
zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe
rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego merytorycznie
biura (Biuro Polityki Lokalowej) oraz rozpatrzone na poziomie
programów
wykonawczych
do
strategii.
Zgodnie
z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów.

Kwestia usprawniania systemu transportowego podjęta została w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów.

Kwestia usprawniania systemu transportowego podjęta została w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów.
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Forma
zgłoszenia
uwagi

elektronicznie
mailem

elektronicznie
mailem

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Rozstrzygnięcie
uwag
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Inicjatywa
Polska Inicjatywa
Warszawa

Propozycje rozwiązań, które poza podstawowymi
politykami miejskimi, powinny zostać szczególnie
uwzględnione w projekcie strategii rozwoju Warszawy.
Polityka transportowa, zapewnienie oferty transportowej na
3.3. Korzystamy z
obszarach o niskim zaludnieniu
przyjaznego
Wskazane są również zmiany w prawie, pozwalające na
systemu
uelastycznienie systemu transportowego, szczególnie istotne
transportowego
na obszarach o bardzo słabym zaludnieniu, pozwalające na
zapewnienie oferty transportowej na obszarach obecnie jej
pozbawionych ze względu na skrajną nierentowność
ekonomiczną (np. telebusy).

do dalszych prac

Kwestia usprawniania systemu transportowego podjęta została w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów.

Inicjatywa
Polska Inicjatywa
Warszawa

Propozycje rozwiązań, które poza podstawowymi
politykami miejskimi, powinny zostać szczególnie
uwzględnione w projekcie strategii rozwoju Warszawy.
Polityka transportowa, weryfikacja klas ulic na obszarze miasta
Dużo dróg ma obecnie klasę znacznie przewyższającą jej rolę
w systemie miejskim. Klasa drogi determinuje jej kształt (np.
3.3. Korzystamy z brak bezpośrednich wyjazdów z posesji na drogę i budowa
przyjaznego
jezdni lokalnych albo stawianie ekranów). Powoduje to
systemu
konieczność budowy przeskalowanych rozwiązań dla ulic,
transportowego
których znaczenie z biegiem lat spadło. Konieczne jest
zweryfikowanie klasy ulic na obszarze miasta. Równolegle
powinny być prowadzone prace nad ograniczeniem ruchu
samochodowego na obszarze śródmiejskim. Aby to zrobić,
trzeba jednak najpierw wytworzyć obwodnice miejskie,
ponieważ obecny układ drogowy często wymusza przejazd
tranzytem przez centrum miasta.

uwzględniono zapis istnieje

W celu 3.3. istnieje zapis mówiący o dostosowaniu parametrów
ulic do nowych funkcji.

Przedmiot uwagi

Treść uwagi
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Forma
zgłoszenia
uwagi

elektronicznie
mailem

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Inicjatywa
Polska Inicjatywa
Warszawa

Przedmiot uwagi

Cel strategiczny
4. Innowacyjne
środowisko

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Propozycje rozwiązań, które poza podstawowymi
politykami miejskimi, powinny zostać szczególnie
uwzględnione w projekcie strategii rozwoju
Warszawy.InnowacjeW perspektywie kolejnych lat jednym z
kluczowych obszarów w rozwoju miasta, obok polityki
transportowej, jest polityka zwiększania innowacyjności
miejskiej. Polacy, w tym mieszkańcy Warszawy, mają szybką
zdolność przyswajania nowych technologii, czego przykładem
jest rozwój innowacji finansowych w Polsce. Potencjał ten
należy wykorzystać także w przestrzeni miejskiej. W tym celu
należy utworzyć akcelerator innowacyjności – inkubator, w
którym pomysłodawcy będą mogli konsultować kreatywne
rozwiązania dla miasta z urzędnikami pod kątem możliwości ich
wykorzystania. Miasto może pośredniczyć (lub partycypować) w
do dalszych prac
poszukiwaniu źródeł finansowania dla projektu. Postulujemy
także stworzenie konkursu na najbardziej innowacyjne
rozwiązania ułatwiające codzienne funkcjonowanie
mieszkańcom Warszawy – wygraną mogłoby być
sfinansowanie i wdrożenie projektu przez urząd
miasta.Innowacyjność pozwala zwiększyć efektywność
funkcjonowania miasta, ograniczać koszty związane z
procesami zarządczymi oraz wpływa na ochronę środowiska.
Poza tworzeniem własnych rozwiązań władze miasta powinny
czerpać z doświadczeń innych metropolii, np. portugalskiego
Prato czy koreańskiego Songdo. Warszawa powinna brać
udział w międzynarodowych targach innowacyjności i
zapraszać innowatorów z całego świata do siebie, bowiem
potencjał innowacyjności w przestrzeni miejskiej jest ogromny.
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Kwestia innowacyjności, w tym stosowanie innowacyjnych
rozwiązań przez samorząd została podjęta w opisie celu 4. i 4.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Rozwoju Gospodarczego) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów.
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Forma
zgłoszenia
uwagi

elektronicznie
mailem

elektronicznie
mailem

Osoba /
podmiot
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Inicjatywa
Polska Inicjatywa
Warszawa

Inicjatywa
Polska Inicjatywa
Warszawa

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie

Cel strategiczny
4. Innowacyjne
środowisko

Propozycje rozwiązań, które poza podstawowymi
politykami miejskimi, powinny zostać szczególnie
uwzględnione w projekcie strategii rozwoju Warszawy.
Innowacje i środowisko
Innowacyjność wpływa także na poprawę środowiska i procesy
związane z ekologią miasta. Inteligentne miasta mogą bowiem
oszczędzać zużywaną energię poprzez bardziej efektywną
dystrybucję prądu lub system oczyszczania miasta. Dzięki
zastosowaniu nowych technologii można dostosować stopień
oświetlania ulic do natężenia ruchu, a służby oczyszczania
miasta mogłyby opróżniać śmietniki zgodnie z poziomem ich
zapełnienia.
Wraz z rozwojem nowych technologii należy zwiększyć
do dalszych prac
świadomość mieszkańców związaną z terenami zielonymi i
ochroną środowiska. W tym celu należy rozpocząć proces
intensyfikacji zieleni miejskiej poprzez: poszerzenie obecnych
parków i określenie minimalnej zielonej powierzchni na każdy
niezielony obszar, zastosowanie tzw. nasadzeń pionowych na
blokach i budynkach miejskich, zagospodarowanie dachów w
formie ogrodów, które mogliby prowadzić mieszkańcy lub
administratorzy budynków, a także stworzenie przestrzeni
ogrodowo-targowych dla lokalnych społeczności, które pełniłyby
także funkcje integracyjne. Ciekawe rozwiązania, które mogą
stanowić inspiracje dla m. st. Warszawy, zostały wdrożone w
Madrycie.

Kwestie ochrony środowiska zostały podjęte w opisie celu 4. i 4.2.
oraz 3.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Ochrony Środowiska) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów.

Cele strategiczne
i operacyjne

Propozycje rozwiązań, które poza podstawowymi
politykami miejskimi, powinny zostać szczególnie
uwzględnione w projekcie strategii rozwoju Warszawy.
Cykl życia mieszkańców, profilaktyka zdrowia
Warszawa powinna stać się miastem równych szans i
możliwości. Żeby ten stan osiągnąć, należy skoncentrować
większą niż dotychczas uwagę na najcenniejszym kapitale
miasta (na co wskazuje również projekt strategii), czyli na jego
mieszkańcach. Naturalną konsekwencją przyjęcia takiej
strategii będzie towarzyszące jej zwiększenie środków
inwestycyjnych związanych z cyklem życia mieszkańców.
Zwiększenie nakładów budżetowych musi dotyczyć profilaktyki
zdrowia, począwszy od najmłodszych mieszkańców, np.
realizując projekt gabinetów dentystycznych w każdej szkole, a
na seniorach kończąc. Od skutecznej profilaktyki zależy nie
tylko zdrowie i życie, ale i jego jakość. Musimy mieć
świadomość, że inwestycja na rzecz zdrowia zwraca się później
również w postaci mniejszych nakładów ponoszonych na rzecz
leczenia np. w warszawskich szpitalach.

W celu 1.1. dodano zapisy o kształtowaniu postaw
prozdrowotnych. Ponadto w celu 2.3. istnieją zapisy o dostępie do
podstawowej opieki zdrowotnej, a w celu 2.2. infrastruktury sportu
i rekreacji.
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Cele strategiczne
i operacyjne

Propozycje rozwiązań, które poza podstawowymi
politykami miejskimi, powinny zostać szczególnie
uwzględnione w projekcie strategii rozwoju Warszawy.
Cykl życia mieszkańców, żłobki, niepełnosprawni, seniorzy
Inicjatywa Warszawa proponuje szereg rozwiązań związanych z
cyklem życia, zaczynając od pierwszych lat. Zasadniczym
problemem jest nierozwiązana do tej pory kwestia opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3. Zwracamy uwagę na konieczność
zapewnienia nieodpłatnego i równego dla wszystkich dostępu
do żłobków. Z kolei system instytucjonalnego wsparcia osób
niepełnosprawnych powinien obejmować takim samym
do dalszych prac
zakresem zarówno opiekę nad dziećmi, jak i nad osobami
dorosłymi. Osobom niepełnosprawnym należy zaproponować
także szeroką ofertę edukacyjną i większe niż dotychczas
wsparcie na poziomie zawodowym.
Jednym z priorytetów m.st. Warszawy powinno być również
wspomaganie i organizowanie opieki nad osobami zależnymi.
Warszawscy seniorzy po latach pracy zasługują na godny
odpoczynek, a stolica musi zapewnić im ku temu warunki. W
tym celu należy zwiększyć nakłady na dzienne ośrodki pobytu i
opiekę domową.

Kwestia opieki nad dziećmi do lat 3 została wprost zawarta w celu
2.3.; kwestia szeroko rozumianej integracji społecznej jest
przedmiotem celu 1.1., a dostęp do usług pomocy społecznej
oraz wsparcia seniorów wskazano wprost w celu 2.3. Zgłoszona
uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może
zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe
rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego merytorycznie
biura (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych) oraz rozpatrzone
na poziomie programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów.

Cele strategiczne
i operacyjne

Propozycje rozwiązań, które poza podstawowymi
politykami miejskimi, powinny zostać szczególnie
uwzględnione w projekcie strategii rozwoju Warszawy.Cykl
życia mieszkańców, edukacjaPodzielamy opinię autorów
dokumentu, iż Warszawa to miasto dobrej edukacji. Dlatego
szczególnie podkreślamy rolę, jaką powinna pełnić szkoła w
rozwoju młodych ludzi. Istotne jest, by każda placówka
edukacyjna była miejscem atrakcyjnym, przyjaznym,
tolerancyjnym i inspirującym. Szkoła to miejsce, w którym
uczymy się kształtować więzi społeczne i szanować
podmiotowość drugiego człowieka. To także miejsce, w którym
kształtujemy nawyki żywieniowe, nasze podejście do zdrowego
stylu życia, nierzadko po raz pierwszy korzystamy z oferty
kulturalnej naszego miasta, ale przede wszystkim uczymy się,
jak tworzyć wspólnotę.

W celu 1.1. dodano zapisy o kształtowaniu postaw
prozdrowotnych. Proponowane rozwiązanie są szczegółowymi
rozwiązaniami, ale jak najbardziej wpisują się w cele w
sformułowane w projekcie Strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
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Rozwój Warszawy w ostatniej dekadzie miał charakter
dysproporcjonalny. Koncentracja władz miasta na dużych
projektach infrastrukturalnych, samych w sobie potrzebnych,
takich jak budowa II linii metra, unowocześnienie taboru
tramwajowego czy most Marii Skłodowskiej-Curie (jeden z
trzech zapowiadanych przez Hannę Gronkiewicz-Waltz w
kampanii samorządowej z 2006 roku), doprowadziła do
zaniedbania niektórych polityk miejskich w takich
obszarach jak polityka społeczna czy zdrowotna.
Warszawa potrzebuje dziś strategii zrównoważonego rozwoju,
wyrównującego szanse i warunki życiowe między
dzielnicami, nastawionego na lokalne społeczności – ich
integrację i włączenie w procesy kulturotwórcze, rozwoju
kładącego jednocześnie nacisk na zwiększanie terenów
zielonych i podnoszenia jakości powietrza. Strategia ta w
jasny sposób powinna określać konkretne cele, jakie władze
miasta powinny zrealizować w perspektywie roku 2030 oraz
rozwiązania umożliwiające osiągnięcie tych celów.
Kluczowym elementem takiego dokumentu powinna być
cykliczna ewaluacja projektu, poprzez zastosowanie jasnego
i przejrzystego miernika zmian w procesie osiągania
poszczególnych celów.
W naszej ocenie zaprezentowany przez Urząd Miasta St.
Warszawy projekt Strategii Warszawa 2030 nie spełnia
powyższych warunków. Brakuje w nim propozycji
konkretnych rozwiązań oraz sposobów prowadzących
miasto do osiągnięcia wyznaczonych celów. Same zaś cele
zostały określone na dużym poziomie ogólności, bez
uwzględnienia narzędzi umożliwiających możliwość ich
ewaluacji – czy i w jakim stopniu miałyby zostać osiągnięte.
Brakuje praktycznych rozwiązań w zakresie polityki
społecznej, szczególnie senioralnej czy dotyczącej osób
niepełnosprawnych, a także dotyczącej edukacji, zarówno
przedszkolnej, jak i wczesnoszkolnej. Z dokumentu nie wynika
także, w jaki sposób miasto zamierza prowadzić politykę
integracyjną, szczególnie istotną w metropolii warszawskiej,
gdzie dużą część mieszkańców stanowi ludność napływowa.
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Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji. Kwestie
poruszono w uwadze są przedmiotem zainteresowania projektu
Strategii, ale na poziomie ogólności zgodnym z domena
dokumentu o charakterze strategicznym. Szczegółowe
rozwiązania zostaną określone (zgodnie z rozdziałem System
realizacji) w programach wykonawczych, dla których jednym z
kryteriów wyboru projektów będzie niwelowanie zróżnicowania
terytorialnego w dostępie do usług.
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1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Propozycje rozwiązań, które poza podstawowymi
politykami miejskimi, powinny zostać szczególnie
uwzględnione w projekcie strategii rozwoju Warszawy.
Cykl życia mieszkańców, Europejska Karta Równości Kobiet i
Mężczyzn w Życiu Lokalnym
Warszawa ma ogromny potencjał, który zakumulowany jest w
jej mieszkańcach. Zapewnienie im warunków do rozwoju, o
których wspomnieliśmy powyżej, jest kluczowe dla
prawidłowego wykorzystania tego potencjału, ale nie jedyne.
do dalszych prac
Miasto powinno również dążyć do takiego budżetu, który
uwzględnia różne grupy funkcjonujące w społeczeństwie
lokalnym. Środki budżetowe powinny być wydatkowane w
sposób niedyskryminujący ze względu na płeć, wiek,
pochodzenie czy orientację seksualną. Jednym z instrumentów,
który wspiera działanie na rzecz równouprawnienia, jest
Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu
Lokalnym. Postulujemy przystąpienie do niej także naszego
miasta.
W celu 1.1 wprowadzono zmiany, które odbieramy jako
niekorzystne dla znaczenia i roli dziedzictwa kulturowego –
całkowicie zmieniając treść opisu rozszerzonego. W
szczególności, w wersji z listopada ub. roku znajdował się
fragment: „Podtrzymywana będzie pamięć o poprzednich
pokoleniach warszawiaków oraz refleksja nad historią, której
byli uczestnikami. Będzie to korzystnie wpływało na
wzmocnienie identyfikacji z miejscem, a w konsekwencji i
lokalnej tożsamości.”, do którego mieliśmy uwagę, że „nic nie
wspomniano o materialnych świadectwach tej pamięci, nie
wiadomo, dlaczego wprost nie napisano o historii miasta i co
ma oznaczać „refleksja nad historią”. Fragment ten został
zmieniony na: „Wzrost poczucia identyfikacji i zadbanie o
otoczenie miejsca zamieszkania, przełoży się na zbudowanie
tożsamości lokalnej, podtrzymanie pamięci o poprzednich
uwzględniono
pokoleniach warszawiaków, historii miejsca w kontekście historii częściowo
Warszawy. ”A więc pozostawiono sformułowanie „pamięć o
poprzednich pokoleniach warszawiaków”, a słowa „refleksja nad
historią, której byli uczestnikami”, co do których mieliśmy
wątpliwości, zastąpiono przez „pamięci o … historii miejsca w
kontekście historii Warszawy”. Ale przede wszystkim zmienił się
sens – wcześniej deklarowano działania, mające na celu
„podtrzymywanie pamięci i refleksję nad historią” i wskazywano,
że wpłynie to na wzmocnienie identyfikacji z miejscem i lokalnej
tożsamości. Według obecnego zapisu działania mają dotyczyć
„wzrost poczucia identyfikacji i zadbanie o otoczenie miejsca
zamieszkania”, co powinno się przełożyć na „zbudowanie
tożsamości lokalnej, podtrzymanie pamięci o poprzednich
pokoleniach warszawiaków, historii miejsca w kontekście historii
Warszawy’’. A więc historia ma w tym zdaniu mniejszą rangę –
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Uzasadnienie

Kwestia szacunku do drugiego człowieka niezależnie m.in. od płci
jest zasadą horyzontalną wskazaną we Wprowadzeniu, a ponadto
szczególnie podkreśloną w celu 1.1. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura
(Centrum Komunikacji Społecznej) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów.

Kwestia tożsamości będzie opisana na nowo z uwzględnieniem
przedłożonych sugestii.
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pamięć historyczna jest tu efektem ubocznym, nie wskazuje się
na jej rolę i nie deklaruje działań na rzecz propagowania historii
Warszawy i jej dziedzictwa.
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1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Należy przeredagować nazwy poszczególnych celów, tak, by
miały formę jednolitą pod względem gramatycznym i
przystającą do poważnego dokumentu, jakim powinna być
Strategia. Zmienione powinny być nazwy: „Dbamy o…”,
„Wspólnie decydujemy…”, „Rozwijamy…”, „Sprzyjamy…”,
uwzględniono
„Przyciągamy…”, „Warszawiacy zmieniają świat” (zwłaszcza, że częściowo
nie jest jasne, kogo dotyczy forma „my” – w niektórych
przypadkach kontekst wskazuje raz na współdziałających ze
sobą mieszkańców, władze miasta i być może inne podmioty
funkcjonujące w Warszawie, w innych – na działanie władz).

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

O dziedzictwie kulturowym pisze się tylko pośrednio w opisie
celu operacyjnego 1.1. warszawiacy są "dumni ze swojego
miasta", ale nie sprecyzowano z czego konkretnie, można się
domyślać, że chodzi i historię i dziedzictwo.

373

elektronicznie
mailem

KDS ds.
Dziedzictwa
Kulturowego

374

elektronicznie
mailem

KDS ds.
Dziedzictwa
Kulturowego

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

elektronicznie
mailem

KDS ds.
Dziedzictwa
Kulturowego

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
przestrzeni
publicznej
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1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

W rozszerzonym opisie celu 1.1. zadeklarowano, że
„Podtrzymywana będzie pamięć o poprzednich pokoleniach
warszawiaków oraz refleksja nad historią, której byli
uczestnikami”, co będzie „korzystnie wpływało na wzmocnienie
identyfikacji z miejscem, a w konsekwencji i lokalnej
tożsamości” - ale nic nie wspomniano o materialnych
świadectwach tej pamięci, nie wiadomo, dlaczego wprost nie
napisano o historii miasta i co ma oznaczać „refleksja nad
historią”.
Cel operacyjny 1.1. Dbamy o siebie nawzajem tworząc
wspólnotę Tworzymy wspólnotę warszawiaków, którzy są
dumni ze swojego miasta, jego historii i dziedzictwa, są otwarci
oraz troszczą się o siebie nawzajem i najbliższe otoczenie.

W rozszerzonym opisie celu operacyjnego 3.1. Atrakcyjna
przestrzeń publiczna odniesiono się do jednego z elementów
dziedzictwa kulturowego Warszawy, stwierdzono, że „nabrzeża
Wisły oraz historyczne założenia urbanistyczne” mają być osią
„spójnej, hierarchicznej sieci” przestrzeni publicznych (nie
wspominając przy tym o historycznym aspekcie nabrzeży).
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Zgodnie z przyjętą filozofią w projekcie Strategii, działania
powinny być realizowane "wspólnie", w partnerstwach, włączając
mieszkańców, bez pogłębiania podziałów. Stąd nazwy celów są
zapisane w licznie mnogiej. Sformułowania nazw celów były
konsultowane zarówno z mieszkańcami, jak i ekspertami.

uwzględniono zapis istnieje

Duma z miasta, w którym się żyje niekoniecznie wiąże się z
historią tego miejsca. Może wynikać również z wielu innych
przesłanek. W dalszej części opisu jest odwołanie do dbania i
podtrzymywania pamięci historycznej, o poprzednich pokoleniach,
historii Warszawy, dzielnicy.

uwzględniono zapis istnieje

Pielęgnowanie i czczenie pamięci o poprzednich pokoleniach, jak
i miejscach historycznych miasta czy dzielnicy obejmuje również
materialne świadectwa pamięci. Zapis taki wprost znajduje się w
opisie celu 1. "Zrozumienie potrzeb i szacunek do drugiego
człowieka, poszanowanie historii miejsca w jej materialnym i
niematerialnym wymiarze, dziedzictwa kulturowego......".

odrzucono w
całości

odrzucono w
całości

Przyjęto założenie, że rozszerzenie nazwy celu powinno być
zwięzłe. W dalszej części opisu jest odwołanie do dbania i
podtrzymywania pamięci historycznej, o poprzednich pokoleniach,
historii Warszawy, dzielnicy. Podobnie jak w opisie celu 1.
W projekcie Strategii #Warszawa2030 nie jest wymieniony żaden
obiekt/obszar, który stanowi historyczne dziedzictwo. Strategia
ma pewną formę, która wymaga zwięzłości i nie ma możliwości
uwzględnienia w niej wszystkich uwarunkowań historycznych. Ze
strategii nie zniknęły zapisy dotyczące ochrony dziedzictwa
kulturowego. Historyczne założenia urbanistyczne mają być
wykorzystywane w kształtowaniu przestrzeni publicznych.
Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym bardziej szczegółowe zapisy
dotyczące obszarów i zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej znajdują się w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
oraz zgodnie z art 15.ust.2 pkt 4 tej samej ustawy w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

elektronicznie
mailem

KDS ds.
Dziedzictwa
Kulturowego

377

elektronicznie
mailem

KDS ds.
Dziedzictwa
Kulturowego

378

elektronicznie
mailem

KDS ds.
Dziedzictwa
Kulturowego

379

elektronicznie
mailem

KDS ds.
Dziedzictwa
Kulturowego

376

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Odnośnie celu operacyjnego 3.1 - przestrzeń powinna być
funkcjonalna i dostępna, ważna jest również jej estetyka.
Natomiast użycie tu określenia „atrakcyjna” może być
3.1. Korzystamy z dyskusyjne. Jest to pojęcie niejednoznaczne (zgodnie z
atrakcyjnej
definicją słownika polskiego atrakcyjna to dostarczająca
przestrzeni
rozrywki). Należałoby sprecyzować, w jakim sensie i dla kogo
publicznej
atrakcyjna ma być przestrzeń publiczna. Zastanawia też
zredagowanie zasad kształtowania przestrzeni publicznych, a
zwłaszcza umieszczeniu na pierwszym miejscu jakości małej
architektury – ten fragment należałoby dopracować.

Przestrzeń publiczna stanowi kluczowy element w
3.1. Korzystamy z
funkcjonowaniu miasta, ponieważ jest obszarem codziennych
atrakcyjnej
podróży i kontaktów społecznych. Jej jakość, funkcjonalność i
przestrzeni
dostępność wpływają na to jak mieszkańcy i użytkownicy
publicznej
postrzegają miasto oraz jak się w nim czują.
3.1. Korzystamy z Warunkami niezbędnymi do osiągnięcia tego celu (czynnikami
atrakcyjnej
sukcesu) będą: skuteczna ochrona krajobrazu kulturowego,
przestrzeni
zabytków urbanistyki i architektury oraz dziedzictwa
publicznej
niematerialnego.
Wnioskujemy o wprowadzenie następujących uzupełnień w
tekście konsultowanego opracowania (wyróżnione kolorem
czerwonym): Poziom rozwoju Warszawy jest konsekwencją
codziennych działań i wyborów jej mieszkańców, zarówno w
wymiarze bezpośrednim, jak i pośrednim – poprzez decyzje
wybranych władz i wspierającej je administracji. Warszawiacy
są jednocześnie twórcami i użytkownikami miasta a ich
aktywność wpływa na jego stan obecny i przyszłość.
Świadomość tej zależności będzie przyczyniała się do
Cel strategiczny
zrównoważonego rozwoju miasta. Kluczem do jego osiągnięcia
1.
będzie ukształtowanie postaw obywatelskich i społecznych
Odpowiedzialna
mieszkańców oraz urzędników. Zrozumienie potrzeb i szacunek
wspólnota
do drugiego człowieka, poszanowanie historii miejsca – w jej
niematerialnym i materialnym wymiarze, dziedzictwa
kulturowego – w tym zabytków - i przyrodniczego przy
jednoczesnej chęci kształtowania własnego życia i dynamicznie
zmieniającego się otoczenia, będą stanowiły podstawę
budowania odpowiedzialnej wspólnoty. Będzie ona
współdziałała formalnie i nieformalnie na rzecz miasta.
Jednocześnie będzie otwartą wspólnotą, świadomą swojego
znaczenia i odpowiedzialności w skali regionu, kraju i świata.
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odrzucono w
całości

odrzucono w
całości

Uzasadnienie
Adresatem Strategii #Warszawa2030 są mieszkańcy,
odwiedzający przedsiębiorcy oraz inni użytkownicy, zatem
niezasadne jest dodefiniowanie dla kogo ma być atrakcyjna
przestrzeń publiczna. Nikt nie zostaje wykluczony z możliwości
korzystania z niej. W rozwinięciu celu 3.1.doprecyzowane zostało
jak rozumiana jest atrakcyjna przestrzeń publiczna: mowa jest o
aranżacji przestrzeni publicznych w taki sposób, aby zachęcać
mieszkańców i innych użytkowników do przebywania w niej
poprzez zapewnienie zróżnicowanej oferty usług, wykorzystanie
wysokiej jakości małej architektury, zielonej infrastruktury czy
systemu informacji. Mowa jest o poprawie dostępności poprzez
eliminację barier architektonicznych i przestrzennych.
Podnoszenie atrakcyjności będzie odbywać się poprzez
zapewnienie m.in. wysokich walorów estetycznych. Zasady
kształtowania przestrzeni publicznej będą opracowane w
dokumentach niższego rzędu.
Cele operacyjne stanowią uszczegółowienie celu strategicznego.
Zatem stworzenie funkcjonalnej przestrzeń wymaga
odpowiedniego kształtowania transportu, przestrzeni publicznych i
środowiska przyrodniczego. To funkcjonalna przestrzeń ma swoje
rozwinięcie i dookreślenie.

uwzględniono
częściowo

Zapisy Strategii zostaną uzupełnione o zapis odnoszący się do
skutecznej ochrony dziedzictwa kulturowego.

odrzucono w
całości

Sformułowanie "poszanowanie historii miejsca – w jej
niematerialnym i materialnym wymiarze, dziedzictwa
kulturowego…" zawiera również dbanie o zabytki. Nie ma
potrzeby uszczegóławiać zapisu.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

380

elektronicznie
mailem

381

382

383

384

elektronicznie
mailem

elektronicznie
mailem

elektronicznie
mailem

elektronicznie
mailem

Osoba /
podmiot
zgłaszający
KDS ds.
Dziedzictwa
Kulturowego

KDS ds.
Dziedzictwa
Kulturowego

KDS ds.
Dziedzictwa
Kulturowego

KDS ds.
Dziedzictwa
Kulturowego

KDS ds.
Dziedzictwa
Kulturowego

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Cel strategiczny
2. Wygodna
lokalność

W opisie celu strategicznego nr 2 WYGODNA LOKALNOŚĆ
wspomina się o „rewitalizacji obszarów zdegradowanych” - ale
rewitalizacja nie musi się wiązać z dziedzictwem kulturowym.

Cele strategiczne
i operacyjne

W konsultowanym opracowaniu niewystarczająco uwzględniono
kwestie dziedzictwa kulturowego, co dobitnie pokazuje
istniejąca w nim dysproporcja pomiędzy dziedzictwem
kulturowym a dziedzictwem przyrodniczym. Oba rodzaje
dziedzictwa są wymienione równorzędnie w dwóch miejscach:
odrzucono w
w opisie celu strategicznego 1. oraz celu operacyjnego 3.1., ale całości
w opisie celu strategicznego 3. wskazuje się już tylko na
potrzebę "odpowiedniego kształtowania środowiska
przyrodniczego" i temu zagadnieniu poświęcono cel operacyjny
3.2.

Cele strategiczne
i operacyjne

Cele strategiczne
i operacyjne

Cele strategiczne
i operacyjne

odrzucono w
całości

Uzasadnienie

W opisie celu 2. rewitalizacja nie jest łączona z dziedzictwem
kulturowym.

Strategia jest dokonaniem wyboru. Układ celów odzwierciedla
logikę planowanej interwencji mającą doprowadzić do osiągnięcia
wizji. Dlatego poszczególne elementy nie mogą być odgórnie
traktowane równoważnie.

Należy do istniejących zapisów dotyczących dziedzictwa (i
szerzej – środowiska) przyrodniczego dodać proponowane
zapisy dotyczące dziedzictwa kulturowego (zaznaczone na
odrzucono w
czerwono):
• Cel operacyjny 3.2 Czyste środowisko przyrodnicze całości
• Nowy cel operacyjny lub włączenie do celów istniejących.

Strategia jest dokonaniem wyboru. Układ celów odzwierciedla
logikę planowanej interwencji mającą doprowadzić do osiągnięcia
wizji. Dlatego poszczególne elementy nie mogą być odgórnie
traktowane równoważnie.

• Środowisko przyrodnicze Warszawy jest elementem
krajowego i europejskiego sytemu przyrodniczego, ale także
istotnym zasobem wpływającym na charakter miasta jako
miejsca zamieszkania i spędzania czasu wolnego. Jest również
czynnikiem wpływającym na zdrowie mieszkańców i komfort ich
życia.
• Do uzupełnienia [o zapisy dotyczące dziedzictwa kulturowego
- zasada równowagi]

Strategia jest dokonaniem wyboru. Układ celów odzwierciedla
logikę planowanej interwencji mającą doprowadzić do osiągnięcia
wizji. Dlatego poszczególne elementy nie mogą być odgórnie
traktowane równoważnie. Środowisko przyrodnicze jest jednym z
celów operacyjnych, natomiast dziedzictwo kulturowe jest
wykorzystane instrumentalnie w celach 1.1. oraz 3.1.

odrzucono w
całości

• Podniesienie jakości środowiska przyrodniczego będzie
realizowane poprzez ograniczenia emisji szkodliwych substancji
do powietrza, w tym poprzez wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii oraz upowszechnienie rozwiązań
energooszczędnych. Prowadzone będą działania na rzecz
dostosowania miasta do zmian klimatycznych. Powierzchnia
ziemi oraz wody będą chronione przed zanieczyszczeniem i
uwzględniono
degradacją, a także zostanie poprawiony klimat akustyczny.•
częściowo
Będą prowadzone działania na rzecz zachowania i poprawy
stanu obiektów zabytkowych i krajobrazu kulturowego poprzez
prowadzenie i dofinansowywanie prac przy zabytkach, właściwe
wykorzystanie obiektów zabytkowych oraz dążenie do
zapewnienia im właściwej ekspozycji i harmonijnego
zagospodarowania otoczenia.
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Strategia jest dokonaniem wyboru. Układ celów odzwierciedla
logikę planowanej interwencji mającą doprowadzić do osiągnięcia
wizji. Dlatego poszczególne elementy nie mogą być odgórnie
traktowane równoważnie. Środowisko przyrodnicze jest jednym z
celów operacyjnych, natomiast dziedzictwo kulturowe jest
wykorzystane instrumentalnie w celach 1.1. oraz 3.1. Ochrona
dziedzictwa kulturowego w jego wymiarze materialnym i
niematerialnym zostanie dodana jako systemowe rozwiązanie
niezbędne do realizacji celu 3.1. odnoszącego się do przestrzeni
publicznej.

Lp.

385

Forma
zgłoszenia
uwagi

elektronicznie
mailem

Osoba /
podmiot
zgłaszający

KDS ds.
Dziedzictwa
Kulturowego

Przedmiot uwagi

Cele strategiczne
i operacyjne

386

elektronicznie
mailem

KDS ds.
Dziedzictwa
Kulturowego

Cele strategiczne
i operacyjne

387

elektronicznie
mailem

KDS ds.
Dziedzictwa
Kulturowego

Cele strategiczne
i operacyjne

elektronicznie
mailem

KDS ds.
Dziedzictwa
Kulturowego

388

389

elektronicznie
mailem

KDS ds.
Dziedzictwa
Kulturowego

Ogólna

Ogólna

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

• Działania mające na celu poprawę jakości środowiska
przyrodniczego, poza wykorzystaniem technologii
środowiskowych, będą realizowane poprzez kształtowanie
postaw proekologicznych mieszkańców, w tym nakłonienie ich
do oszczędnego i racjonalnego korzystania z zasobów.
• Działania mające na celu zachowanie i poprawę stanu
obiektów zabytkowych i krajobrazu kulturowego będą też
realizowane poprzez kształtowanie postaw mieszkańców –
propagowanie świadomości potrzeby ochrony dziedzictw i
rozwijanie społecznej opieki nad zabytkami.
• Zwiększona zostanie skuteczność ochrony istniejących
zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej oraz integralności
systemu przyrodniczego oraz bioróżnorodności siedlisk.
• Prowadzone będą działania na rzecz zwiększenia
skuteczności ochrony dziedzictwa kulturowego - zabytków
nieruchomych, ruchomych, dóbr kultury współczesnej i
krajobrazu kulturowego – m.in. przez opracowywanie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów cennych pod względem kulturowym.
• Upowszechniana będzie wiedza o dziedzictwie
przyrodniczym, w tym doliny Wisły.
• Upowszechniana będzie wiedza o dziedzictwie kulturowym
Warszawy.
W całym opracowaniu nie wspomina się o zabytkach –
materialnej części dziedzictwa – przywołano je tylko pośrednio,
pisząc o historycznych układach urbanistycznych i
wykorzystaniu dziedzictwa przy tworzeniu przestrzeni
publicznych. Nie wspomniano też o jakichkolwiek działaniach
na rzecz zachowania, poprawy stanu i popularyzacji
dziedzictwa.
W dokumencie obok określenia „dziedzictwo kulturowe”
powinien być użyty także termin „zabytki”, który w
konsultowanym projekcie nie pada ani razu. Dotyczy on co
prawda węższego zbioru, zawartego w dziedzictwie
kulturowym, ale jest to termin prawny – w większości
obowiązujących aktów prawnych jest mowa o zabytkach, a nie
o dziedzictwie (w tym Ustawa o ochronie i opiece nad
zabytkami, Ustawa o samorządzie).
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Uzasadnienie

odrzucono w
całości

W projekcie Strategii dziedzictwo kulturowe jest traktowane jako
instrument do osiągnięcia innych celów a nie cel sama w sobie (w
odróżnieniu do środowiska przyrodniczego). W związku z tym
proponowane zapisy mają charakter zbyt szczegółowy. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
rozwiązań i projektów do realizacji. Kwestia ochrony zabytków
jest przedmiotem wymaganego przez prawo polskie dokumentu
pn. gminny program opieki nad zabytkami.

uwzględniono
częściowo

W ramach celu strategicznego 1. Odpowiedzialna wspólnota
ochrona dziedzictwa kulturowego zostanie uwzględniona jako
systemowe rozwiązanie.

uwzględniono
częściowo

Zapisy zostaną uwzględnione w redakcji opisu celu Dbamy o
siebie nawzajem.

uwzględniono
częściowo

Zabytki są jednym z elementów dziedzictwa kulturowego. Zapisy
zostaną uszczegółowione poprzez zastosowanie podziału na
dziedzictwo materialne i niematerialne. Z uwagi na zwięzłą formę
projektu Strategii nie jest możliwe wymienianie wszystkich
elementów dziedzictwa kulturowego, jak i innych pojęć.
Wpłynęłoby to na obniżenie czytelności dokumentu.

odrzucono w
całości

Zabytki są jednym z elementów dziedzictwa kulturowego. Zapisy
zostaną uszczegółowione poprzez zastosowanie podziału na
dziedzictwo materialne i niematerialne. Z uwagi na zwięzłą formę
projektu Strategii nie jest możliwe wymienianie wszystkich
elementów dziedzictwa kulturowego, jak i innych pojęć.
Wpłynęłoby to na obniżenie czytelności dokumentu.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

390

elektronicznie
mailem

KDS ds.
Dziedzictwa
Kulturowego

Ogólna

391

elektronicznie
mailem

KDS ds.
Dziedzictwa
Kulturowego

System realizacji

392

elektronicznie
mailem

mieszkanka /
mieszkaniec

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi
Dziedzictwo kulturowe powinno być uwzględnione w
analogiczny sposób, jak dziedzictwo przyrodnicze. Nie
kwestionując szczególnej rangi, jaką posiada ochrona
środowiska przyrodniczego – obejmująca kwestie mające m.in.
bezpośredni wpływ na zdrowie i jakość życia mieszkańców –
należy zauważyć, że w odniesieniu do węższej sfery
dziedzictwa przyrodniczego istnieje duże podobieństwo
występujących problemów oraz metod ochrony, które muszą
obejmować szeroki wachlarz działań. Dlatego logicznym
rozwiązaniem wydaje się wprowadzenie analogicznie
skonstruowanych zapisów. Przy czym niekoniecznie muszą
być one zgrupowane w odrębnym celu operacyjnym – mogą
być także wprowadzone do jednego lub więcej celów
istniejących. Poniżej propozycja takich zapisów (wyróżnione
kolorem czerwonym), nawiązujących do układu i formy zapisów
o ochronie dziedzictwa przyrodniczego:
Każdy cel powinien być tak sformułowany, aby na późniejszym
etapie prac można było przyporządkować mu programy, za
pomocą których będzie realizowany - w których znajdą się
uszczegółowienia dotyczące konkretnych działań i wskaźników
ich realizacji. Zapisy dotyczące dziedzictwa kulturowego
powinny być tak usytuowane w dokumencie, by możliwe było
łatwe przyporządkowanie miejskiego programu opieki nad
zabytkami do konkretnych celów. Wskazane jest, by większość
zapisów, realizowanych przez ten program, była zgrupowana w
jednym celu operacyjnym – wydaje się, że przyjęcie takiej
zasady jest warunkiem koniecznym rzetelnej ewaluacji Strategii.
Wskaźnik w obecnym brzmieniu nie uwzględnia kluczowej roli
instytucji i organizacji działających na rzecz integracji
społecznej. Biorąc pod uwagę opis celu, właściwe byłoby
zastosowanie wskaźnika mierzącego skalę uczestnictwa w
ważnych sferach życia społecznego i (zarazem) skalę
wykluczenia z tych sfer. Wskaźnik powinien uwzględniać udział
mieszkańców Warszawy w relacjach społecznych, gospodarce
(produkcji i konsumpcji), polityce i kulturze. Postulat jest tym
bardziej istotny, że strategia nie zawiera innego celu, którego
opis odnosiłby się wprost do wykluczenia społecznego –
wielowymiarowego problemu, który samorząd Warszawy może i
powinien przezwyciężać.
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Uzasadnienie

odrzucono w
całości

Strategia jest dokonaniem wyboru. Układ celów odzwierciedla
logikę planowanej interwencji mającą doprowadzić do osiągnięcia
wizji. Dlatego poszczególne elementy nie mogą być odgórnie
traktowane równoważnie.

odrzucono w
całości

Program opieki nad zabytkami jest dokumentem wymaganym
ustawowo i w związku z tym nie musi bezpośrednio wpisywać się
w jeden cel Strategii.

odrzucono w
całości

Proponowany zapis jest zbyt szeroki w stosunku do zakresu celu
1.1. Działania na rzecz włączenia w sferze społecznej,
gospodarczej, kultury są ujęte również w innych celach.

Lp.

393

Forma
zgłoszenia
uwagi

elektronicznie
mailem

Osoba /
podmiot
zgłaszający

mieszkanka /
mieszkaniec

394

elektronicznie
mailem

mieszkanka /
mieszkaniec

395

elektronicznie
mailem

mieszkanka /
mieszkaniec

396

elektronicznie
mailem

mieszkanka /
mieszkaniec

397

elektronicznie
mailem

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Potrzeba uściśleń, zarówno w ustalaniu newralgicznych
zakresów odpowiedzialnego decydowania oraz w metodach
osiągania wzrostu odpowiedzialności.

Społeczną aktywizację mieszkańców osiągniemy dopiero
wtedy, gdy miejscy funkcyjni staną się bardziej odpowiedzialni
1.2. Wspólnie
za rozwój miasta, gdy poczują odpowiedzialność za skutki także
decydujemy o
swoich zaniechań. Potrzebujemy tak dalece zwiększonego
naszym mieście
poziomu transparentności i takiego wzrostu urzędowej
odpowiedzialności (takich kompetencji). Poważne traktowanie
mieszkańców przez urzędników.
Warto dodać dążenie do wykonywania pracy bliżej domu. Warta
2.3. Korzystamy z
podkreślenia jest zapowiedź nasilenia współpracy z sąsiednimi
usług blisko
gminami, w kwestii lokalizacji usług i miejsc pracy, tym samym
domu
w kwestii ograniczenia oraz racjonalizowania przejazdów.
2.4. Tworzymy
Należy
zacząć
rozpatrywać
problematykę
takiego
warunki
równoważenia biznesu, aby on lepiej służył wszystkim ludziom
przyjazne
(mieszkańcom).
biznesowi

2.4. Tworzymy
warunki
przyjazne
biznesowi

odrzucono w
całości

Zbyt szczegółowe rozwiązania zostaną określone w dokumentach
wykonawczych, uszczegóławiających zapisy strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura oraz rozpatrzone
na poziomie programów wykonawczych do strategii.

uwzględniono zapis istnieje

W celu 1.2. wskazuje się na konieczność działań zmierzających
do podniesienia sprawności urzędu, w tym edukacji w zakresie
misji pełnionej przez pracowników urzędu. Tworzone programy
strategiczne, w tym program "Dialog" będą odnosiły się zarówno
do zakresu i jakości dialogu urzędników z mieszkańcami, jak i
postaw pracowników urzędu.

uwzględniono zapis istnieje

Zapisy takie zostały wskazane w celu 2.4.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Do opisu celu wprowadzono zapis: "Promowane będą postawy
stanowiące przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu".

Potrzeba jest edukacja i przełamywanie barier mentalnych
do dalszych prac
radnych dotyczących tworzenia miejsc pracy bliżej domu.
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Kwestia tworzenia miejsc pracy bliżej domu o podjęta zostały w
opisie celu 2.4. Natomiast doskonalenie funkcjonowania
samorządu (głównie Urzędu) jest podjęta w celu 1.2.Wspólnie
decydujemy o naszym mieście. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.

Lp.

398

Forma
zgłoszenia
uwagi

elektronicznie
mailem

Osoba /
podmiot
zgłaszający

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi
Zapis ,,Podniesienie jakości środowiska przyrodniczego będzie
realizowane poprzez ograniczenia emisji szkodliwych substancji
do powietrza, w tym poprzez wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii oraz upowszechnienie zastosowania rozwiązań
energooszczędnych.", proponuję zastąpić zapisem
,,Oczyszczanie powietrza przez ograniczanie spalania odpadów
komunalnych i paliw samochodowych oraz przez budowanie
równoważonego transportu, także przez ograniczanie zbędnych
przejazdów".
Należy zaniechać budowy spalarni - molocha, uruchamiając
lokalne gospodarowanie i lokalne rozliczenia. Każda dzielnica
Warszawy powinna mieć swój punkt selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych (PSZOK) i swoją nowoczesną (czystą)
ciepłownię o mocy do 5 MW, w której będą spalane tylko
odpady nie podlegające recyklingowi. Koniecznym
uzupełnieniem powinni być punkty badania powietrza z danymi
udostępnianymi na bieżąco mieszkańcom. Ważne jest dokładne
rozliczanie z odbioru od mieszkańców odpadów, w coraz
większym stopniu będących surowcami, z odpowiednią
gratyfikacją za segregowanie surowców w gospodarstwach
domowych. Tylko te rozliczenia z mieszkańcami trzeba
uczynić podstawą statystyki.
Zapis ,, Zwiększeniu ulegnie efektywność gospodarki
odpadami" proponuję zastąpić zapisem ,,Będziemy budować
gospodarkę o obiegu zamkniętym, decentralizując
odpowiedzialność za nią do poziomu pojedynczego
gospodarstwa domowego i każdego warszawskiego
przedsiębiorstwa".

Uzasadnienie

odrzucono w
całości

Ograniczenie zbędnych przejazdów nastąpi w konsekwencji
realizacji celu 2. Kwestie zrównoważonego transportu poruszane
są w celu 3.3.

do dalszych prac

Kwestia gospodarki odpadami została podjęta w opisie celu 3.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi)
oraz rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do
strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów.

uwzględniono
częściowo

Zapisy zostaną uzupełnione o kwestie dotyczące idei gospodarki
o obiegu zamkniętym.

399

elektronicznie
mailem

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

400

elektronicznie
mailem

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

401

elektronicznie
mailem

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Nastawienie na współpracę z sąsiednimi gminami i włączenie
tego problemu w priorytet edukacyjny.

uwzględniono zapis istnieje

Współpraca z gminami obszaru metropolitalnego została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.2.

Odpowiedzialność nie wzrośnie tylko dlatego, że sobie tego
życzymy.
Wczorajsze opisy relacji z władzami (różnymi) dowodzą, że
mamy problem.
Dlatego potrzebujemy uściśleń, zarówno w ustalaniu
newralgicznych zakresów odpowiedzialnego decydowania oraz
w metodach osiągania wzrostu odpowiedzialności. Warto też
zapisać wskaźniki typu ,,recykling wzrośnie o ...%", albo ,,na
transport publiczny nakłady wzrosną w porównaniu z nakładami
na transport prywatny o...%". Opierając się na subiektywnych
ocenach możemy promować szkodliwy populizm. Niedouczeni
ludzie nie powinni być arbitrami.

uwzględniono
częściowo

Zapisy dotyczące współodpowiedzialności zostaną
doprecyzowane.

odrzucono w
całości

Ideą celu 3.3. jest poprawa jakości przemieszczania się po
mieście z poszanowaniem wszystkich uczestników ruchu.

402

elektronicznie
mailem

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

403

elektronicznie
mailem

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
Zamiast zapisu ,,3.3. Korzystamy z przyjaznego systemu
przyjaznego
transportowego", proponuję zapis ,,Budujemy równoważony
systemu
system transportu"
transportowego
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Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

404

elektronicznie
mailem

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Konieczna jest współpraca z sąsiednimi gminami w sprawie
systemu
wspólnego równoważenia transportu.
transportowego

405

elektronicznie
mailem

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
systemu
transportowego

406

407

408

elektronicznie
mailem

elektronicznie
mailem

elektronicznie
mailem

Zapis ,,Jednocześnie rola samochodu w strefie śródmiejskiej
zostanie ograniczona" proponuję rozszerzyć na zapis
,,Jednocześnie rola samochodu w strefie śródmiejskiej i w
lokalnych centrach zostanie ograniczona".

uwzględniono zapis istnieje

Wielkość i zróżnicowany sposób zagospodarowania Warszawy
wymaga lepszego powiązania różnych części miasta. Kwestia
usprawniania przemieszczania się w ramach obszaru
metropolitalnego została uwzględniona w zakresie interwencji
celu 3.3.

odrzucono w
całości

Ideą jest ograniczanie roli samochodów w strefie śródmiejskiej.

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Powoływanie w dzielnicach Warszawy komitetów
systemu
zrównoważonego transportu.
transportowego

mieszkanka /
mieszkaniec

Projekty transportowe w Warszawie mają charakter
„sklejankowy”. Nie przeprowadza się analiz eksploatacyjnych z
3.3. Korzystamy z
prawdziwego zdarzenia. Negatywnymi przykładami są projekty
przyjaznego
trasy tramwajowej i metra na Gocław. Ponadto temat tzw.
do dalszych prac
systemu
„grochowskiej bariery kolejowej”, która deformuje miasto nie jest
transportowego
podejmowany od wielu lat. Wszystkie te kwestie powodują
milionowe straty.

mieszkanka /
mieszkaniec

Pierwsze zdanie opisu wymaga przewartościowania, bo
Warszawa jest wprawdzie miastem ludzi formalnie
wykształconych, ale zakres wyzwań, z PKB per capita i
zarobkami włącznie, świadczy jednak o stosunkowo słabym
wykształceniu mieszkańców Warszawy w stosunku do
najbogatszych miast świata. Potrzebujemy nie tylko zdrowego
powietrza, którego nie ma, ale odpowiedzialnej (efektywnej)
kreatywności, charakteryzującej społeczności dobrze, czyli
odpowiedzialnie, wykształcone.

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał
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do dalszych prac

odrzucono w
całości

Kwestia usprawniania przemieszczania się po mieście podjęta
została w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów.
Kwestia usprawniania systemu transportowego podjęta została w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów.
Wykształcenie nie jest jedynym czynnikiem determinującym
poziom zarobków. Mieszkańcy Warszawy są dobrze
wykształceni. To raczej spektrum czynników
makroekonomicznych, niezależnych o poziomu wykształcenia
mieszkańców Warszawy, jest przyczyną tego, że warszawiacy
mimo wiedzy i doświadczenia nie zarabiają tak dobrze jak
mieszkańcy Europy Zachodniej. Ale sytuacja ta poprawia się z
roku na rok.

Lp.
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409

elektronicznie
mailem

mieszkanka /
mieszkaniec

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Kreatywność ma być rozwijana... Jak? Odpowiedź w zasadzie
jest określona, ale trzeba ją jaśniej wyartykułować.
Potrzebujemy ciągłego praktycznego środowiskowego uczenia
się przez całe życie, bo to właśnie praktykują dojrzałe
społeczności, koncentrujące się na ciągłym doskonaleniu
instytucji, adoptujących światowe osiągnięcia. Trzeba moim
zdaniem zapowiedzieć stałą ewolucję pracy warszawskich
instytucji, coraz lepiej ukierunkowanych na mierzalne efekty ich
aktywności, biorących odpowiedzialność za równoważony
rozwój?

410

elektronicznie
mailem

mieszkanka /
mieszkaniec

4.2. Generujemy
innowacje

Cel operacyjny ,,Generujemy innowacje"
realizowany we współpracy ze szkołami.

4.2. Generujemy
innowacje

,,Twórcom i i innowatorom zostanie zapewnione...". Jakim
sposobem? Nie potrzebujemy nadmiaru jakichkolwiek
pomysłów, wzrostu efektywności pracy wszystkich
mieszkańców Warszawy, we wszystkich warszawskich
instytucjach. Powinniśmy zatem uczyć się rozliczania naszych
instytucji z efektów pracy (całościowo), na przykład instytucji
miejskich z ograniczania smogu lub z równoważenia transportu

do dalszych prac

4.2. Generujemy
innowacje

Nazwa celu nadmiernie zawęża jego zakres. „Innowacyjność”
oznacza zazwyczaj udoskonalanie produktów, procesów i
metod, służące osiąganiu przyjętych celów, przeważnie
gospodarczych (por. np. "Podręcznik Oslo"). Innowacje są
ważnym, ale nie jednym rodzajem twórczości. Dlatego
wskazana jest zmiana nazwy celu 4.2, np. na „Jesteśmy
twórcami” albo „Wspieramy twórczość”.

odrzucono w
całości

411

412

elektronicznie
mailem

elektronicznie
mailem

mieszkanka /
mieszkaniec

mieszkanka /
mieszkaniec

117

powinien

do dalszych prac

być uwzględniono zapis istnieje

Uzasadnienie
Kwestia usprawnienia funkcjonowania urzędu została podjęta w
opisie celu 1.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Organizacji
Urzędu) oraz rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych
do strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów.
W celu 4.2. wskazano, że: "Wspierane będą inicjatywy
nakierowane na podejmowanie i rozwijanie współpracy
przedsiębiorców z partnerami z sektora biznesu, jak również z
edukacji, nauki i kultury". Proponowane w uwadze szczegółowe
rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego merytorycznie
biura oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów
wykonawczych do Strategii.
Kwestia usprawnienia funkcjonowania urzędu została podjęta w
opisie celu 1.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Organizacji
Urzędu) oraz rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych
do strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów.
Termin "innowacyjność" jest w strategii rozumiany szerzej niż ma
to miejsce w „Podręczniku Oslo”, który, jak słusznie wskazano w
uwadze, dotyczy przede wszystkim sfery przedsiębiorstw
(gospodarczej).
Rozumienie pojęcia „innowacja”, jakie przyjęto za obowiązujące w
projekcie Strategii jest znacznie szersze. Jest wzorowane na
definicjach takich badaczy jak:
§ H.G. Barnett – innowacja to „każda myśl, zachowanie lub rzecz,
która jest nowa tzn. jakościowo różni się od form istniejących”;
§ D.M. Rogers – innowacja to: „idea, praktyka lub obiekt
postrzegany przez jednostkę akceptującą jako nowa, przy czym
dla zachowania ludzkiego istnienia istotne nie jest to, czy jakaś
idea jest obiektywnie nowa tzn. dopiero odkryta lub stworzona,
tylko to czy jest ona traktowana przez ludzi jako nowa”;
§ W. Marczyk – innowacja to: „taka wartość kulturowa (materialna
np. narzędzie lub niematerialna np. metoda pracy) która w danych
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warunkach czasowych i przestrzennych jest traktowana przez
ludzi jako nowa”.
Rozumienie pojęcia „innowacja”, jakie przyjęto za obowiązujące w
projekcie Strategii jest bliskie także definicji „utworu”, znajdującej
się w Ustawie o prawie autorskim. Chodzi o „każdy przejaw
działalności twórczej, któremu można przypisać cechy nowości”.
Innowacją będzie więc każdy przejaw działalności twórczej, w
sferze gospodarczej, naukowej, kulturalnej, społecznej (np.:
produkt, usługa, utwór naukowy, ale też rezultat działalności
artystycznej lub społecznej), któremu można przypisać cechy
nowości – w skali twórcy (przedsiębiorcy, artysty, naukowca,
działacza społecznego), miasta, regionu, kraju czy świata.
Zakres merytoryczny tego celu dotyczy wytworzenia pewnego
rodzaju organizacyjnego systemu, którego funkcjonowanie będzie
wspierało proces twórczy, ale przede wszystkim jednak
powstawanie i rozwijanie konkretnych rozwiązań, które będą
miały szansę zaistnieć na rynku, które będzie można promować
zagranicą (dzięki realizacji celu 4.4.). W centrum zainteresowania
celu znajduje się więc proces twórczy, ale też jego bezpośredni
rezultat. Dlatego nie jest zasadne wprowadzenie zmiany nazwy
celu operacyjnego.
Przedstawiona w uwadze sytuacja, w której powstające w
Warszawie innowacje będą niejako samoistnie promować miasto
przez swoje zaawansowanie i nowatorstwo jest oczywiście
pożądana i jest możliwie najlepszym rezultatem funkcjonowania
warszawskiego Środowiska innowacji. Przyjęto jednak założenie,
że nawet najlepsze produkty, aby w pełni zaistnieć na światowych
rynkach, potrzebują w pierwszej fazie pewnego wsparcia.
Zostanie ono zapewnione m.in. dzięki działaniom, jakie zostaną
zaplanowane na poziomie programów rozwoju.
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elektronicznie
mailem

mieszkanka /
mieszkaniec

4.4. Inspirujemy
świat

Mesjanizm doprowadził I RP do upadku. Dlatego proponuję
zmienić tytuł. Najlepszym wskaźnikiem promocji Warszawy jest
eksport warszawskich produktów. Świat sam się nami
zainspiruje, gdy będziemy wytwarzać wartościowe produkty,
także w obszarze kultury, w tym edukacji.
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elektronicznie
mailem

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Wskaźnik ,,Indeks zaufania" i dwa z nim związane cele
operacyjne są zbyt miękkie, czyli życzeniowe.

odrzucono w
całości

Wskaźniki odnoszą się do zakresu celów, do zmian jakie chcemy
uzyskać realizując poszczególne cele. Charakter celu determinuje
charakter wskaźnika.

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Przy omawianiu sposobu realizacji celu strategicznego 1,
napisano m.in. (s. 10):„ W tym celu rozwinięte zostaną
działania ukierunkowane na poznawanie się osób
zamieszkujących dany budynek, osiedle, rejon". Przyznam się,
że zdumiała mnie śmiałość i genialność tej koncepcji, która
poprzez realizację ma prowadzić do zapewnienia Warszawie
należnego jej miejsca w Europie. Żarty jednak na bok. W całym
opracowaniu nie ma ani słowa o jednym z podstawowych
uwarunkowań rozwoju, jakim jest ustrój miasta. Obowiązujący
obecnie skrajnie zcentralizowany ustrój stolicy, poprzez
sprowadzenie prawie do zera kompetencji samorządów
dzielnic, wykluczył ze współzarządzania miastem rzesze
aktywnych mieszkańców, skupionych w radach dzielnic i w
radach osiedli. Samorząd terytorialny dzielnic jest fikcją,

odrzucono - poza
oddziaływaniem

Zgodnie z ustawą o ustroju miasta st. Warszawy, dzielnice są
jednostkami pomocniczymi, a nie odrębnymi samorządami.
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elektronicznie
mailem

mieszkanka /
mieszkaniec
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elektronicznie
mailem

elektronicznie
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podmiot
zgłaszający

mieszkanka /
mieszkaniec

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

Cel strategiczny
2. Wygodna
lokalność

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi
albowiem rady dzielnic są formalnie radami jedno stek
pomocniczych, (takich jak sołectwa w gminach wiejskich), toteż
mają uprawnienia jedynie do opiniowania różnego rodzaju
miejskich dokumentów. Rady dzielnic o niczym nie stanowią.
Można więc powiedzieć, że założone w celu operacyjnym 1.1
„tworzenie wspólnoty warszawiaków", jest fikcją, skoro idea
społeczeństwa obywatelskiego opisana m.in. w „Europejskie
Karcie Samorządu Terytorialnego" w ogóle nie zaistniała w
omawianej strategii Warszawy do 2030 r. Zamiast tego
zaproponowano (s. 11), aby proces współzarządzania naszym
miastem „wiązał się z podniesieniem sprawności oraz zmianą
sposobu funkcjonowania urzędu, jak również wzmacnianiem
poczucia misji urzędników''. Odczytuję to jako zapowiedź
dalszej centralizacji władzy. Jeżeli chodzi natomiast o budowę
społeczeństwa obywatelskiego, to (s. 11): „stworzone zostaną
możliwości ciągłego nabywania doświadczenia obywatelskiego,
które będzie się materializować na poziomie samorządności
uczniowskiej, spółdzielczej, pracowniczej i pozarządowej". Tak
więc twórcy strategii jednoznacznie zadeklarowali (w imieniu
władz stolicy?), że o jakiejkolwiek samorządności terytorialnej
mowy być nie może!!!
Wzmocnienie edukacji i postaw obywatelskich na
wszystkich poziomach szkolnictwa
Jednym z celów operacyjnych jest odpowiedzialna wspólnota.
Jest tam zapisane: "Kluczem do jego osiągnięcia będzie
ukształtowanie postaw obywatelskich i społecznych
mieszkańców oraz urzędników”. Jestem już sędziwym
człowiekiem i na własne oczy widzę jak głęboki kryzys
przeżywają więzi społeczne. Zdaję też sobie sprawę, że
przebudowywanie postaw jest procesem długim i żmudnym i
nie uda się pewnie, jeśli zabraknie konsensusu społecznego na
scenie politycznej. Od kilku lat będąc członkiem lub
obserwatorem licznych działań i inicjatyw wawerskich z całą
powagą stwierdzam, że ten właśnie cel jest kluczem do
sukcesu całej strategii!. Nie mam tu zamiaru formułować
diagnoz czy też recept.
Ale apeluję: poprawcie chociaż 2 cel strategiczny w strategii do
2030 r, wzmacniając – jak tylko można – edukację i postawy
obywatelskie na wszystkich poziomach szkolnictwa.
Cel 3 przewiduje wskaźnik ,,zwartość zabudowy", dalece nie
obejmujący trzech słusznie wymienionych celów operacyjnych.
Szczególnej intelektualnej troski wymaga opracowanie strategii
osiągania dwóch celów: 1) oczyszczania warszawskiego
powietrza, 2) tworzenia przyjaznego systemu transportowego.
Trzeba jasno (strategicznie) określić sposoby wychodzenia z
problemów zarówno zanieczyszczenia powietrza i z blokowania
przejazdów samochodami.
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uwzględniono zapis istnieje

Zapisy dotyczące edukacji obywatelskiej, wzmacniania
aktywności społecznej i obywatelskiej, zachęcanie do
interesowania się sprawami miasta zostało zapisane w celu 1.1. i
1.2.

uwzględniono
częściowo

Wskaźnik dla celu strategicznego zostanie dopracowany. Zgodnie
z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term
Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku
strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze
ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i
operacyjnych. W związku z tym strategia nie powinna zawierać
konkretnych projektów do realizacji.

Lp.
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419
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Forma
zgłoszenia
uwagi

elektronicznie
mailem

elektronicznie
mailem

elektronicznie
mailem

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
4. Innowacyjne
środowisko

Konieczne są duże zmiany jakościowe w edukacji, tej szkolnej i
poszkolnej.

do dalszych prac

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
4. Innowacyjne
środowisko

Wstęp proponuję skrócić, zaczynając od ,,Pobudzanie...". W
tym co pozostanie nie trzeba dodawać ,,rozwoju" do
,,wzmacniania pozycji...", gdyż rozwój wzmacnia pozycję na
arenie międzynarodowej. Szczególnie jest ceniony w XXI wieku
rozwój zrównoważony.

odrzucono w
całości

Cel strategiczny
4. Innowacyjne
środowisko

Nazwa celu nadmiernie zawęża jego zakres. „Innowacyjność”
oznacza zazwyczaj udoskonalanie produktów, procesów i
metod, służące osiąganiu przyjętych celów, przeważnie
gospodarczych (por. np. "Podręcznik Oslo"). Publiczne korzyści
wynikające z rozwijania idei, uczestnictwa w edukacji i kulturze
(por. cel 4.1) i wymiany myśli (por. cel 4.2) są natomiast
szersze. Obejmują również lepsze rozumienie świata oraz
wspólne kształtowanie porządku społecznego, zarówno
poprzez podtrzymywanie, jak i kwestionowanie zastanych
wartości, postaw i celów. Dlatego wskazana jest zmiana nazwy
celu 4, np. na „Twórcze miasto”. Innowacje są ważnym, ale nie
jednym rodzajem twórczości.

uwzględniono wprowadzono w
całości

mieszkanka /
mieszkaniec
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Kwestia edukacji szkolnej i poszkolnej została podjęta w opisie
celu 2.3. i 4.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Edukacji)
oraz rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do
strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów.
Pierwsza część opisu pokazuje powiązanie celu 4. z wizją
Warszawy w 2030 r., dlatego wykreślenie tego fragmentu nie jest
zgodne z przyjętym schematem formułowania opisów celów
strategicznych. Z kolei należy zauważyć, że nie każdy rozwój
przyczyniać się może do wzmocnienia pozycji miasta na arenie
międzynarodowej. Jeżeli będzie on zbyt mało intensywny, pozycja
ta może się pogarszać w obliczu szybszego wzrostu konkurentów
zagranicznych.
Termin "innowacyjność" jest w strategii rozumiany szerzej niż ma
to miejsce w „Podręczniku Oslo”, który, jak słusznie wskazano w
uwadze, dotyczy przede wszystkim sfery przedsiębiorstw
(gospodarczej).Rozumienie pojęcia „innowacja”, jakie przyjęto za
obowiązujące w projekcie Strategii jest znacznie szersze. Jest
wzorowane na definicjach takich badaczy jak:§ H.G. Barnett –
innowacja to „każda myśl, zachowanie lub rzecz, która jest nowa
tzn. jakościowo różni się od form istniejących”;§ D.M. Rogers –
innowacja to: „idea, praktyka lub obiekt postrzegany przez
jednostkę akceptującą jako nowa, przy czym dla zachowania
ludzkiego istnienia istotne nie jest to, czy jakaś idea jest
obiektywnie nowa tzn. dopiero odkryta lub stworzona, tylko to czy
jest ona traktowana przez ludzi jako nowa”;§ W. Marczyk –
innowacja to: „taka wartość kulturowa (materialna np. narzędzie
lub niematerialna np. metoda pracy) która w danych warunkach
czasowych i przestrzennych jest traktowana przez ludzi jako
nowa”.Rozumienie pojęcia „innowacja”, jakie przyjęto za
obowiązujące w projekcie Strategii jest bliskie także definicji
„utworu”, znajdującej się w Ustawie o prawie autorskim. Chodzi o
„każdy przejaw działalności twórczej, któremu można przypisać
cechy nowości”. Innowacją będzie więc każdy przejaw
działalności twórczej, w sferze gospodarczej, naukowej,
kulturalnej, społecznej (np.: produkt, usługa, utwór naukowy, ale
też rezultat działalności artystycznej lub społecznej), któremu
można przypisać cechy nowości – w skali twórcy (przedsiębiorcy,
artysty, naukowca, działacza społecznego), miasta, regionu, kraju
czy świata.Jednak przyjmując słuszność argumentacji
przedstawionej w uwadze, nazwę celu zmieniono na „Twórcze

Lp.

Forma
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środowisko”.
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mailem

elektronicznie
mailem

mieszkanka /
mieszkaniec

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
4. Innowacyjne
środowisko

Cele strategiczne
i operacyjne

Uczeni zajmujący się analizą rozwoju wielkich miast, m.in.
Saskia Sassen - profesor socjologii na Uniwersytecie
Chicagowskim - jednoznacznie stwierdzają, że ośrodkami
postępu we współczesnym świecie są wielkie metropolie, a
podstawą tego postępu jest rozwój nauki i nowych technologii.
Autorzy omawianej strategii wiedzą o tym, toteż zaproponowali
cel strategiczny 4. (s. 21-25): ) innowacyjne środowisko". Na s.
21 napisali: "Cel ten zostanie osiągnięty przez realizację
czterech celów operacyjnych: 4.1. Rozwijamy nasz twórczy
potencjał; 4.2. Generujemy innowacje; 4.3. Przyciągamy talenty
i liderów; 4.4. Inspirujemy świat". Bardzo mi się podoba
powyższa recepta na postęp. To nie państwo ma kształcić,
miasto łożyć środki np. na parki technologiczne, tylko to my
(czyli konkretnie kto?) mamy inspirować świat!!! Brawo! To się
nazywa wiara w człowieka.
Obszar Wisły wskazywany jest w strategii wyłącznie przy okazji
celu 3 "Funkcjonalna przestrzeń" i jego celów operacyjnych 3.1
jako oś urbanistyczna oraz 3.2 jako dziedzictwo przyrodnicze.
Cieszę się, że Wisła jest tak traktowana, jednak obecnie obszar
ten to przede wszystkim przestrzeń społeczna - od prostego
wypoczynku, poprzez działania sportowe i kulturalne, po
aktywność na wodzie (to naturalny akwen codzienne
aktywności wodniackiej dla Warszawy, zapomniany nieco od lat
70tych).
Gdyby go nazwać XIX dzielnicą, wspaniale wpisywałby się w
cele operacyjne 2.2. Aktywnie spędzamy czas wolny blisko
domu. Jednak trudno określić działania nadwiślane jako stricte
lokalne - zbyt wiele osób tu nie mieszka.
A o ile inwestycje infrastrukturalne nad Wisłą już się dzieją (i są
planowane kolejne), o tyle mądre zarządzanie i animacja
społeczna - jeszcze przed nami. Tak, by Wisła była kojarzona
stopniowo coraz bardziej z codzienną aktywną rekreacją,
kulturą i edukacją, a nie wyłącznie z klubami, weekendowym
grillem i piwem pod chmurką (oczywiście - w tym też nic złego).
W dodatki już w tej chwili różnorodne formy współpracy mogą
stanowić wspaniały przykład realizacji celu 1
"ODPOWIEDZIALNA WSPÓLNOTA".
Warto by to jakoś wyrazić mocniej w strategii, zważywszy że
Warszawska Wisła staje się (jest już?) marką i symbolem
Warszawy.
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odrzucono w
całości

Proces aktualizacji Strategii rozwoju Warszawy jest realizowany w
formule partycypacyjnej. Potrzeby i aspiracje mieszkańców
zostały postawione w centrum procesu i logiki interwencji opisanej
w dokumencie. Strategia jest napisana z punktu widzenia
mieszkańca, zatem użycie czasowników w pierwszej osobie
liczby mnogiej wskazuje jakoby zdania wypowiadane były przez
ogół mieszkańców.

uwzględniono
częściowo

Program przestrzeni publicznych (w tym nabrzeży Wisły) jest
kwestią zbyt szczegółową do określenia w projekcie Strategii z
uwagi na wytyczne z Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy 2020 roku. W świetle nich strategia
powinna ograniczyć się do wizji, celów strategicznych i
operacyjnych, i wskazywać konkretnych rozwiązań i projektów.
Mając na uwadze specyfikę obszaru Wisły zostaną podjęte
działania na uwzględnienie jego w ramach celu 2.2.
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Przedmiot uwagi

Cele strategiczne
i operacyjne

Formuła prac

Ogólna

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi
W opisie realizacji celów operacyjnych: 2.1. (s. 13), 2.2. (s. 14),
2.3. (s. 15), 2.4. (s. 16), 3.1. (s. 18), 3.2. (s. 19), 3.3 (s. 20)
zapisane jest: „podporządkowanie polityki gruntowej polityce
przestrzennej". Co to znaczy w warunkach gospodarki
kapitalistycznej? Praktyka ostatnich lat wyraźnie wskazuje, iż w
naszej rzeczywistości prawo własności góruje nad wszystkimi
innymi. Przykładem jest osiedle wybudowane po 2010 r. na
wschodnim krańcu ul. Ciszewskiego na Ursynowie.
Wybudowane zostało w „korytarzu" zarezerwowanym w
planach urbanistycznych dla trasy łączącej Ursynów z
Wilanowem. Grunt byt jednak własnością prywatną, toteż
pozwolenie na jego zabudowę zostało wydane. Ten przykład, a
podobnych są setki - moim zdaniem - jednoznacznie świadczy
o braku jednoznacznej możliwości podporządkowania polityki
gruntowej polityce przestrzennej". Stan taki w praktyce
wyklucza możliwość urzeczywistnienia wielu istotnych celów
strategii Warszawy do 2030 r. Takie są uwarunkowania prawne
i tego nie zmieni Rada m.st. Warszawy, ani jej Prezydent, ale
Autorzy „strategii" najwyraźniej nie chcą tego zauważyć.
Przed rozpoczęciem prac nie zaprezentowano sprawozdania z
realizacji celów wytyczonych w poprzednich dwóch strategii,
uchwalonych i przyjętych przez Radę m.st. Warszawy, chociaż
ta z 2005 r. obowiązuje nadal (do 2020 r.). W omawianym
opracowaniu znalazło się wprawdzie krótkie "wyjaśnienie". Ma
objętość dwóch stron tekstu i jest bardzo ogólnikowe. Streścić
go można cytatem (s.26): "Na przestrzeni ponad dziesięciu lat,
od momentu przyjęcia dokumentu, część wyznaczonych zadań
została zrealizowana, a założony poziom wartości wskaźników
celów operacyjnych osiągnięty"!
Wprawdzie Warszawa staje się najwyższym miastem
europejskim, ale niektórzy ekonomiści twierdzą, że po
zbudowaniu drapaczy chmur przychodzi kryzys gospodarczy.
Polska już kilkakrotnie w minionych 200 latach goniła świat
zbliżając się 50% PKP per capita w stosunku do państw
najbardziej rozwiniętych, po czym następował upadek naszej
peryferyjnej części świata. O rozwoju miasta rozstrzygają
potencjał mentalny i społeczne kompetencje. Podtrzymamy
rozwój, gdy ulepszymy w Warszawie współpracę (wszędzie),
gdy wzrośnie lojalność, empatia, zaufanie, skłonność do
dzielenia się z innymi, gdy ,,ja" częściej będzie zastępowane
przez ,,my". Wieżowce, mosty, drogi i fabryki są ważne, ale
rozstrzygającym o rozwoju miasta czynnikiem są ludzie i ich
zbiorowy napęd do nieustającego uczenia się lepszych
wspólnotowych zachowań. Wyzwaniem nie jest w istocie
rozwijanie jakiejś kreatywności, lecz nie zabijanie jej przez stres
i ciągłą presję, a także przez manipulacje. Równoważenie
rozwoju zaistnieje, gdy ulepszenia zachowań będą stawały się
indywidualną przyjemnością w bardziej otwartych na przyjazne
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uwzględniono
częściowo

Zapis zostanie doprecyzowany, aby jasno wskazywać, że chodzi
politykę gruntową względem terenów będących własnością m.st.
Warszawy.

pytanie lub
komentarz

Uruchomienie prac nad aktualizacją strategii zostało poprzedzone
wykonaniem ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku. Podsumowanie wyników z
tego badania jest dostępne na www.2030.um.warszawa.pl

uwzględniono zapis istnieje

Strategia koncentruje się na mieszkańcu miasta jako jego twórcy i
użytkowniku, wskazując jako najważniejszy cel strategiczny 1.
Odpowiedzialna wspólnota. Obejmuje on budowanie relacji
międzyludzkich opartych na szacunku wobec drugiego człowieka,
empatii, zaufaniu, a także wzmacnianie zaangażowania
międzyludzkiego. Dodatkowo w celu 4.1. nacisk został położony
m.in. na wzmacnianie umiejętności współpracy.
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Uzasadnienie

dialogi środowiskach (szkolnych, pracowniczych, urzędowych),
odkrywających radość świadczenia, pomagania.
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nigdzie nie znalazłem uchwały Rady Warszawy nakazującej
sporządzenie nowej strategii, pomimo że obowiązuje Strategia
uchwalona przez te radę 24 listopada 2005 r.
Pojęcie "strategia" rozumiem jako opis sposobu osiągnięcia
wyznaczonego w niej celu. Jeśli sięgnąć do pierwotnego
znaczenia tego słowa, czyli do sfery wojskowej, to słowo
oznaczało sposób działania celem wygrania wojny. My także
mamy wojnę, co prawda bez przelewu krwi, ale wojnę o godne
miejsce Warszawy w rodzinie europejskich metropolii (jeden z
celów Strategii z 2005 r.). Wojna toczy się o zapewnienie
mieszkańcom odpowiednich warunków życia, do czego
niezbędne są pieniądze. Zdobyć je można m.in. poprzez
właściwą działalność ekonomiczną, znalezienie tzw. niszy
rozwojowej, przyciąganie zagranicznego kapitału itp. Jeżeli tak
rozumieć to pojęcie, to zasadnym jest pytanie o opis stanu z
którego startujemy oraz określenie narzędzi, sposobu działania
i zasobów niezbędnych do osiągnięcia wyznaczonego celu.
Przy czym sposób osiągnięcia wyznaczonego celu powinien
być przedstawiony wariantowo, albowiem w perspektywie do
2030 r. nie tylko przestaną zasilać Warszawę unijne dotacje, ale
nawet sama Unia Europejska może nie istnieć. Moim zdaniem
określenie jedynie celów operacyjnych jest niewystarczające jest pójściem na łatwiznę. W omawianym dokumencie dyskusję
na ten temat zamyka stwierdzenie Autorów (s.28) "Cele
operacyjne strategii będą realizowane przy pomocy programów
rozwoju, które zostaną przygotowane zgodnie z przyjętymi
standardami dokumentów programowych rozwoju m.st.
Warszawy. Czyli jeżeli opracowanie takich programów w jakimś
zakresie będzie niewykonalne to Autorzy strategii nie są za to
odpowiedzialni - bardzo wygodna pozycja.
Brak miejskiej polityki gruntowej, np. na podobieństwo tej, którą
prowadził przed wojną prezydent Stefan Starzyński (Fundusz
Gruntów Miejskich) powoduje, że inne zapewnienia zawarte w
strategii mają także wątpliwą wartość, np. (s.19) .„ nastąpi
rozwój terenów zieleni". Być może chodzi jedynie o
intensywność tej zieleni, bo powierzchni raczej nie przybędzie.
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Podstawą do aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku jest uchwała nr LXII/1789/2005 Rady
m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku. Zgodnie z §2 zobowiązuje
się Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do realizacji oraz
monitorowania, oceny i aktualizacji Strategii.

uwzględniono
częściowo

Do projektu Strategii zostanie dodany załącznik Diagnoza
strategiczna. Ponadto zostaną określone środki finansowe
niezbędne na realizację skwantyfikowanych celów Strategii.

uwzględniono zapis istnieje

W Strategii znajdują się zapisy mówiące o podporządkowaniu
polityki gruntowej polityce przestrzennej warszawskiego
samorządu (por. cel 2 i cel 3).
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Strategia jest rodzajem intelektualnego narzędzia,
zastosowanie którego ma dać przewagę w konkurencji z
innymi. Miasta w erze nowożytnej rozwijają się nieustannie,
przy czym jedne robią to szybciej, inne wolniej. Żeby zdobyć
przewagę w tym cywilizacyjnym wyścigu niektóre z nich
zastosowały pewne nowatorskie rozwiązania, czyli zastosowały
wybrany przez siebie sposób rozwoju, inaczej mówiąc,
strategię. Przykładem może być Barcelona. Powracając do
przedstawionego projektu strategii Warszawy mogę stwierdzić przyjmując rodzaj konwencji, w której została wykonana - że
jest to dokument wykonany według dość powszechnie
stosowanych reguł. Należy jednak podkreślić, że - moim
zdaniem - jest to dzieło rzemieślnicze, a nie twórcze.
Zamawiając strategię rozwoju oczekiwałbym wskazania owych
nowatorskich rozwiązań, które pomogą mi uzyskać przewagę
nad konkurencją. Analizując przedstawiony dokument nie
doszukałem się tego typu propozycji. Stwierdziłem natomiast
brak ustosunkowania się Autorów tego opracowania do wielu
istotnych uwarunkowań i wyzwań rozwoju, które już dzisiaj
możemy określić. Jednym z nich jest fakt, iż w perspektywie
finansowej Unii Europejskiej na lata 2020-2027, środki
przeznaczone dla Polski, w tym także dla Warszawy będą
znacząco mniejsze od obecnych, jeżeli w ogóle będą. Należy
też liczyć się z masowym napływem imigrantów. Jedynym
nowatorskim rozwiązaniem, które zauważyłem w opracowaniu,
jest - nie napisane wprost - zalecenie wykluczenia samorządu
lokalnego z mechanizmu zarządzania Warszawą. To wyraźnie
zbyt mało, aby uznać projekt „Strategii rozwoju Warszawy do
2030 r." za dokument mogący być przydatnym w rywalizacji
naszego miasta z innymi metropoliami Unii Europejskiej.
Eksploatacja czegokolwiek jest eksploatacją środowiska.
Trzeba o tym pamiętać przy każdym projekcie. Przykładem
błędnego postępowania jest próba wyznaczenia trasy
tramwajowej na Gocław wzdłuż Kanału Wystawowego, co
zniszczy jego otoczenie.
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odrzucono w
całości

Projekt Strategii został przygotowany zgodnie z regułami
metodycznymi, przez zespół osób doświadczony w
przygotowywaniu tego typu dokumentów. Zawiera wszystkie
niezbędne elementy (część jest w trakcie tworzenia). W rozdziale
System realizacji znajdują się zapisy wskazujące, że główny
ciężar finasowania realizacji Strategii spoczywa na środkach m.st.
Warszawy. Środki pozyskiwane z UE stanowią, zgodnie z ich
ideą, jedynie pomocnicze, uzupełniające źródło finansowania.
Mając świadomość, że wielkość oraz cele, na jakie będzie można
pozyskiwać środki UE w kolejnej perspektywie (po 2020 roku),
będą ograniczone, w projekcie Strategii położono nacisk na
włączanie w realizację innych podmiotów i montaż finansowy.
Szczegóły w tym zakresie będą doprecyzowane w programach
wykonawczych Strategii. W ramach celu 4.3. przewidziano
działania na rzecz adaptacji nowych mieszkańców Warszawy
pochodzących z zagranicy, a ponadto w ramach celu 1.1.
położono nacisk na kształtowanie postaw otwartości na drugiego
człowieka, niezależnie od pochodzenia, wyznania itp.

pytanie lub
komentarz

Zasadność realizacji poszczególnych projektów będzie
analizowana na etapie tworzenia programów wykonawczych
Strategii.
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Strategia a plany inwestycyjne w Wawrze (centrum lokalne
Falenica, obwodnica, budowa toru, ścieżki rowerowe, przejścia
dla pieszych) – współpraca z GDDIK i PLK
W dzielnicy Wawer zdecydowanie przeważa zabudowa
jednorodzinna w symbiozie z zielenią. Nie wszyscy mieszkańcy
dostrzegają te walory i za wszelką cenę izolują się od
otoczenia, oczekują takiej samej infrastruktury jak w centrum
miasta i itd. Taka postawa społeczna jest w sprzeczności z
wypracowaną strategią. Niestety – jeśli da się usprawiedliwić
aspołeczność , nieumiejętność współpracy, anachroniczność
poglądów wśród obywateli (gdzie by się tego mieli nauczyć?) to
nie można z tych samych powodów usprawiedliwiać władz
miasta!
W Wawrze teraz i w najbliższym czasie (3-5) lat, GDDKiA i PLK
planują zbudować gigantyczne inwestycje transportowe. Co na
to miasto? Ano nic! Tak jakby inwestorzy , którzy rządzą na
własnym podwórku nie mieli obowiązku dogadywać się z
sąsiadami! Przykłady? POW. Wykonawca całkowicie lekceważy
konsultacje społeczne i stanowiska Rady Dzielnicy ws.
przeprawy pod torami w węźle Patriotów i estakad na terenie
MPK. Podobno inwestor ma przedstawić ponowną ocenę
wpływu południowej obwodnicy Warszawy na środowisko, ale
choć termin mija w maju to nikt z mieszkańców nic nie wie.
PLK ogłasza koncepcje budowy 3 toru późno i wymusza zajęcie pytanie lub
stanowiska ws. przepraw drogowych i pieszych, a radni
komentarz
dzielnicy pod presja decydują w ciemno bez żadnych badań,
analiz, wizualizacji , konsultacji. Jak obliczyłem w dzielnicy
zbudowane będą: 3 tunele drogowe – jeden gigant, 5
wiaduktów pieszo – drogowych, w tym jeden ogromny przy
Wale Miedzeszyńskim i około 25 przejść pieszych pod torami w
obrębie przystanków kolejowych i w miejscach niektórych tzw.
przedreptów. Ale np. nigdzie nie uwzględnia się ścieżek
rowerowych, choć dzielnica ma unikalne walory do wytyczania
szlaków rowerowych. Nic nie wiadomo o współdziałaniu służb
miejskich (Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie
Drogowym, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego).
Szczególnie dotknięte tym będą osiedla na południowym końcu
dzielnicy Wawer w tym Falenica, która dzięki zaangażowaniu
aktywistów lokalnych i pomocy władz, została wybrana jako
jedna z 10 lokalizacji do budowy Centrum Lokalnego. O
wyborze przeważyły takie walory: bliskość obiektów
użyteczności publicznej, unikalna pierzejowa zabudowa ulic,
place zabaw, park, centrum handlowe w tym bazar, dogodna
lokalizacja przystanków przesiadkowych, ciągi piesze, zieleń.
Tymczasem niespodziewaną katastrofą dla wizji Centrum stała
się konieczność likwidacji przejazdu kolejowego, który łączy
wschodnią i zachodnią część osiedla.
Aktywni mieszkańcy, Rada Osiedla i organizacje społeczne
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Wypowiedź dotyczy obecnie toczącej się sprawy. Zwracamy
jednak uwagę, że w projekcie Strategii w celu 1.2. Wspólnie
decydujemy o naszym mieście zawarte są zapisy mówiące o
rozwoju relacji z instytucjonalnych w obszarze metropolitalnym,
ale także w ramach regionalnych, krajowych i międzynarodowych
sieci współpracy.
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działające w Falenicy robiły wszystko co możliwe, żeby
przekonać mieszkańców i przejezdnych do budowy w miejsce
przejazdu tunelu pieszego z pochylniami i wygodnymi
schodami, a ruch samochodowy skierować na 2 pobliskie (800 i
1000m) przeprawy drogowe, które będą i tak wybudowane.
Niestety przeważyły głosy samochodziarzy i to spoza Falenicy,
którzy tranzytem przejeżdżają przez centrum w drodze do
pracy. Powołują się przy tym na tunel w Międzylesiu.
Choć w swoim wystąpieniu najwięcej miejsca poświeciłem
Centrum Lokalnemu w Falenicy, to z punktu widzenia życia
mieszkańców, nie mniej ważne są wszystkie inne przeprawy
piesze, drogowe, rowerowe, centra przesiadkowe,
zaprojektowane w ramach wspomnianych inwestycji. Miasto już
wie jakie cele wyłaniają się w strategii. Apeluję więc by z tych
miliardowych inwestycji uczynić swoisty poligon doświadczalny.
Gdzie jeśli nie na poziomie miasta obaj wielcy inwestorzy mogą
być przymuszeni do takiego projektowania i budowania by to
odpowiadało celom strategii?
Nie jest zresztą znana (bo najwyraźniej nie była podjęta…)
uchwała Rady m. st. Warszawy stwierdzająca zrealizowanie
Strategii i jej celów, ani uchwała Rady oceniająca jej aktualność
i na tej podstawie zalecająca „organowi wykonawczemu m. st.
Warszawy” sporządzenie jej aktualizacji lub zmiany (w całości
czy w jakimś określonym zakresie), a – tym bardziej przygotowanie projektu całkiem nowej Strategii rozwoju m. st.
Warszawy. W „Diagnozie strategicznej” dot. projektu Strategii
rozwoju wskazano jedyny materiał dotyczący tego zagadnienia,
tj. „Ewaluacja mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku – Raport końcowy, (2015), Agrotec
Polska sp. z o.o., (wykonany) na zlecenie Urzędu m.st.
Warszawy” (niestety - nie dostępny w internecie…). W rozdziale
„ZMIANY WZGLĘDEM POPRZEDNIEJ EDYCJI STRATEGII”
napisano m. in.: „Zgodnie z zasadą ciągłości zarządzania
pytanie lub
strategicznego, przesłankami do aktualizacji strategii rozwoju
komentarz
były wyniki monitoringu oraz przeprowadzonej ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku (…). Na przestrzeni ponad dziesięciu lat, od momentu
przyjęcia dokumentu, część wyznaczonych zadań została
zrealizowana, a założony poziom wartości wskaźników celów
operacyjnych osiągnięty. Jednak należy podkreślić, że
większość zadań wyznaczonych do realizacji do 2020 roku ma
charakter ciągły (świadczenie usługi), przez co nigdy nie będą
miały statusu „zrealizowane”. To wysoce subiektywna i nie
uzasadniona ocenia, zwłaszcza w kontekście relacji celów
Strategii 2020 oraz Studium oraz uznania przez Radę m. st.
Warszawy celów zawartych w tym drugim dokumencie za
aktualne, a wiec wymagające realizacji, co jest w Warszawie
szczególnie czytelne w odniesieniu do celów dot. ładu
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W polskim ustawodawstwie brak podstawy prawnej, która
określałaby procedurę sporządzania lub aktualizacji strategii
rozwoju na poziomie gminy. Zgodnie z §2 Uchwały nr
LXII/1789/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 24
listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku "Zobowiązuje się
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do realizacji oraz
monitorowania, oceny i aktualizacji Strategii". Zgodnie z tym
paragrafem została przeprowadzona ewaluacja mid-term ww.
strategii, co było podstawą do podjęcia prac nad jej aktualizacją.
Wyniki ewaluacji przedstawione są w opracowaniu pt.: "Ewaluacja
mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do
2020 roku, podsumowanie wyników badania" i dostępne są na
stronie internetowej www.2030.um.warszawa.pl. Podsumowanie
wyników badania zawiera: opis metodyki badania, najważniejsze
wnioski i rekomendacje dotyczące systemu realizacji oraz
każdego z pięciu celów strategicznych pod względem stanu
realizacji, efektywności, użyteczności oraz wyzwań. Ewaluatorzy
strategii z 2005 r. podkreślili, iż większość zadań ma charakter
ciągły i wynika z nałożonych na samorząd zadań, a nie z dążenia
do osiągnięcia celów i wizji Strategii.
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przestrzennego. Oczywiście nie można wskazać tu żadnego
przepisu rangi ustawowej określającego szczegółowo
wymagania dot. tego rodzaju działań (odmiennie od istnienia
ustawowych wymagań dot. aktualizacji studium gmin), gdyż ani
procedura sporządzania (aktualizacji) i uchwalania strategii
rozwoju gminy (ani jej zawartość) nie jest uregulowana żadną
ustawą (a w szczególności ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o
zasadach prowadzenia polityki rozwoju). Nie mniej w uchwale
Rady m. st. Warszawy nr LXII/1789/2005 z dnia 24 listopada
2005 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku w § 2 stwierdzono:
„Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do
realizacji oraz monitorowania, oceny i aktualizacji strategii”.
Wobec powyższego Zarządzenie nr 1249/2015 Prezydenta m.
st. Warszawy z dnia 2 września 2015 r. w sprawie
przeprowadzenia procesu aktualizacji strategii rozwoju ma
podstawę prawną chociażby w postaci treści § 2 ww. uchwały
Rady m. st. Warszawy. To Zarządzenie zawiera m. in.
następujące stwierdzenie: § 1. Przystępuje się do procesu
aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do
2020 roku, nazywanej dalej „Strategią”.
Słownik frazeologiczny języka polskiego PWN tak definiuje
termin „aktualizacja”: «dostosowywanie czegoś do obecnego
stanu wiedzy, do obowiązujących przepisów». Ponieważ brak
jest obowiązujących przepisów dot. strategii rozwoju gminy,
poza wspomnianym art. 9 ust. 2 Ustawy ustalającej obowiązek
uwzględnienia jej ustaleń w studium uikzp gminy, szczególnie
istotne w procesie aktualizacji Strategii rozwoju m. st.
Warszawy powinno być jej dostosowanie „do obecnego stanu
wiedzy”. Jednak w Załączniku ww. do Zarządzenia nr
1249/2015 tj. w „Regulaminie przeprowadzenia procesu
aktualizacji strategii rozwoju” powołanemu tymże Zarządzeniem
Zespołowi Redakcyjnemu ds. aktualizacji Strategii wyznaczono
w § 8 następujące zadania (m. in.): „1) opracowanie: wizji
rozwoju, diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej miasta,
hierarchii celów, założeń systemu monitoringu i ewaluacji oraz
wdrażania z wykorzystaniem wyników prac Grup; 2)
przygotowanie projektu zaktualizowanej Strategii (…).”
Najpoważniejszą krytyczną uwagą natury ogólnej dot. zakresu i
formuły prac tego Zespołu (a także powołanego tym
Zarządzeniem Komitetu Sterującego ds. aktualizacji strategii,
któremu wyznaczono w § 5 następujące zadania: „1)
akceptowanie projektów: diagnozy strategicznej, hierarchii
celów, założeń systemu monitoringu i ewaluacji, systemu
wdrażania, Strategii; 2) przekazywanie projektów produktów
częściowych, o których mowa w pkt. 1, Prezydentowi m.st.
Warszawy do opiniowania i zatwierdzenia, 3) nadzór nad
Zespołem.” (Redakcyjnym – GAB)) jest zasadnicze
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Zgodnie z zasadami planowania strategicznego mówimy o
ciągłości zarządzania strategicznego, a więc aktualizacji strategii
a nie tworzeniu nowego dokumentu. Zgodnie z metodyką
planowania strategicznego aktualizacja może przyczyniać się do
zmiany tylko niektórych zapisów w dokumencie aktualizowanym,
ale również do tworzenie dokumentu w nowej formie.
Sformułowana misja w dokumencie z 2005 r. jest zbiorem
wartości i jest niejako wpisana w działanie każdego samorządu.
Co więcej nie można nigdy będzie jej zrealizować. Tak
sformułowana misja, która stoi przed każdym samorządem jest
zawsze aktualna. A wszystkie działania podejmowane przez
samorząd służą podniesieniu poziomu zaspokajania potrzeb
mieszkańców.
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wykroczenie poza zakres delegacji zawartej w treści § 1 ww.
Zarządzenia, tj. sporządzenie – zamiast projektu aktualizacji
Strategii rozwoju m. st. Warszawy do 2020 roku – projektu
nowej, całkowicie odmiennej, Strategii rozwoju Warszawy 2030.
Tezę tę można łatwo udowodnić poprzez porównanie wizji
rozwoju i celów obu dokumentów (w projekcie nowej Strategii
zrezygnowano ze sformułowania „misji”, która w Strategii 2020
była określona następująco: „Misję samorządu Warszawy,
stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach,
jest osiągnięcie jak najwyższego poziomu zaspokojenia potrzeb
mieszkańców oraz zajęcie przez Warszawę znaczącego
miejsca wśród najważniejszych metropolii europejskich”.
Natomiast w projekcie jakoby „zaktualizowanej” Strategii:
„WIZJA DEFINIUJE WARSZAWĘ W 2030 ROKU,
OKREŚLAJĄC JĄ W TRZECH WYMIARACH: AKTYWNI
MIESZKAŃCY - Warszawa to My, jej mieszkańcy. Podążamy
własną drogą, rozwijamy nasze zainteresowania, realizujemy
osobiste marzenia i zawodowe ambicje, ale wspólnie
angażujemy się w życie miasta i czujemy się za nie
odpowiedzialni. PRZYJAZNE MIEJSCE - Warszawa to miasto,
w którym każdy czuje się jak u siebie, wolny i bezpieczny.
Bogactwo przestrzeni, wynikające z umiejętnego łączenia
tradycji z nowoczesnością, środowiska miejskiego z
przyrodniczym, lokalności z wielkomiejskością, oferuje wygodę
życia i sprzyjające warunki do działania. OTWARTA
METROPOLIA - Warszawa to miasto otwarte na świat. Śmiało
wychodzące naprzeciw wyzwaniom, inspirujące innych. Dzięki
swojej różnorodności i nastawieniu na współpracę jest
wyjątkowym środowiskiem do kreowania i rozwijania idei.
Stanowi ważny węzeł sieci europejskich metropolii.” Ta
zasadniczo odmienna nowa WIZJA Warszawy 2030 id tej
sformułowanej w Strategii 2020 (od razu wskazująca na to, że
sporządzany jest całkiem nowy dokument, a nie aktualizowany
dokument istniejący, nie zrealizowany…) prowokuje także do
zasadniczego pytania: czy autorzy tej nowej Strategii proponują
samorządowi Warszawy rezygnację z osiągnięcia jak
najwyższego poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz
zajęcie przez Warszawę znaczącego miejsca wśród
najważniejszych metropolii europejskich? a może uważają, że
ta misja została już samorząd Warszawy zrealizowana – trzy
lata przed terminem określonym w 2005 roku? Jeśli tak
uważają, to dlaczego w konsultacjach społecznych nie zadali
mieszkańcom Warszawy odnośnego pytania?
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Porównanie celów określonych w Strategii 2020 i projekcie
Strategii 2030 (które wymaga pewnego wyjaśniającego
wprowadzenia) potwierdza tezę o sporządzaniu nowej Strategii
(oraz zarzuceniu realizacji jej dotychczasowych celów, a tym
samym celów polityki przestrzennej), a nie aktualizowaniu tej
przyjętej przez Radę m. st. Warszawy niecałe 12 lat temu (do
czego podstawę dało ww. Zarządzenie Prezydent m. st.
Warszawy…). Dla przypomnienia: - zgodnie z ustawą z dnia 8
marca 1990 roku o samorządzie gminnym - „Art. 7. 1.
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań
własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują
sprawy: 1) ładu przestrzennego (…).”; - Cel 5. Strategii Rozwoju
m.st. Warszawy do 2020 roku, który – zdaniem Autorów
„aktualizacji” Strategii - został już zrealizowany, to „Osiągnięcie
w Warszawie trwałego ładu przestrzennego”; -zgodnie z ustawą
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (art.2 pkt 1) przez ład przestrzenny „należy (…)
rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy
harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych
relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne,
społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz
kompozycyjno-estetyczne”.
Wobec tezy Autorów „aktualizacji” Strategii o zrealizowaniu jej
Celu 5. pojawia się kolejne, oczywiste pytanie: „czy przestrzeń
Warszawy jest już ukształtowana tak, że „tworzy harmonijną
całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społecznogospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjnoestetyczne?”. Co więcej – pojawia się także drugie istotne
pytanie (oczywiście przy wstępnym założeniu, że odpowiedź na
to pierwsze byłaby pozytywna!), „czy – jakoby już osiągnięty w
Warszawie - ład przestrzenny ma charakter trwały?”. Pośrednio
negatywnej odpowiedzi na te pytania udzieliła już Rada m.st.
Warszawy oceniając w Uchwale Nr XIV/284/2015 z dnia 9 lipca
2015 r. (m. in.) aktualność Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, a więc
także i aktualność określonych w nim celów polityki
przestrzennej, w tym w szczególności aktualność Celu 1. tj.:
„Zapewnienie trwałego ładu przestrzennego na obszarze miasta
poprzez: – wskazanie obszarów i określenie zasad dla
tworzenia wielofunkcyjnych struktur urbanistycznych z
uwzględnieniem obecnego stanu zagospodarowania i
różnorodności funkcjonalnej obszarów; – określenie zasad
porządkowania i kształtowania elementów tworzących strukturę
przestrzenną miasta; – wyznaczenie obszarów koncentracji
usług i zwiększenie udziału centrotwórczych funkcji miejskich, w
szczególności w centralnych obszarach prawobrzeżnej
Warszawy; – określenie standardów zagospodarowania
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odrzucono w
całości

Zgodnie z zasadą ciągłości zarządzania strategicznego do
przygotowania projektu strategii rozwoju Warszawy do 2030 roku
wzięto wyniki ewaluacji mid-term Strategii rozwoju miasta
stołecznego Warszawy do 2020 roku oraz wyniki monitoringu.
Szczegółowe wyjaśnienie zmian względem poprzedniej edycji
strategii znajduje się w konsultowanym projekcie strategii
rozwoju. Należy podkreślić, iż odniesienie do ładu przestrzennego
ma miejsce we "Wprowadzeniu", a zasady jego kształtowania
określone są w celach strategicznych 2. i 3.

uwzględniono
częściowo

Zgodnie z definicją ustawową: "ład przestrzenny to takie
ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz
uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszystkie
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społecznogospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjnoestetyczne". Przestrzeń Warszawy nie jest jeszcze w pełni
ukształtowana i w tym zakresie aktualizowana strategia będzie
kontynuowana, czemu dedykowane są dwa z czterech
wyznaczonych celów strategicznych w projekcie aktualizowanej
strategii tj. Cel strategiczny 2. Wygodna lokalność oraz Cel
strategiczny 3. Funkcjonalna przestrzeń. Za pomocą Celu
strategicznego 2. podjęta zostanie próba równoważenia funkcji
pełnionych przez Warszawę, czyli z jednej strony
wielkomiejskości i pełnionymi przez nią stołecznymi funkcjami a
środowiskiem codziennego życia mieszkańców. Aby połączyć te
dwie funkcje mowa jest o konieczności "ukształtowania miasta
zwartego, o policentrycznej i hierarchicznej strukturze
funkcjonalno-przestrzennej". Wygodna lokalność ma na celu
określenie funkcji blisko miejsca zamieszkania. Natomiast Cel
strategiczny 3. mówi o ukształtowaniu struktury funkcjonalnoprzestrzennej z wykorzystaniem zasad policentryczności i
hierarchiczności, przy jednoczesnym zwiększaniu zwartości
zabudowy i przeciwdziałaniu rozlewaniu się miasta. Mowa jest
również o konieczności wielowymiarowego powiązania tych
elementów w ujęciu ogólnomiejskim oraz uwzględnienie relacji z
otoczeniem metropolitalnym i dalszym. Ponadto należy zwrócić
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poszczególnych obszarów miasta poprzez ustalenie
granicznych parametrów.” Należy przy tym zaznaczyć, iż w
Studium jednoznacznie stwierdzono, iż: „(…) cele strategiczne
ujęte w Strategii Rozwoju Warszawy stały się podstawą do
sformułowania (…) celów polityki przestrzennej. ”Otóż w ww.
Uchwale Rady m. st. Warszawy wyraźnie napisano, iż: „§ 1.
Stwierdza się aktualność Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy przyjętego
Uchwałą Nr LXXXII/2746/06 Rady m.st. Warszawy, z 10
października 2006 r. (…), w odniesieniu do generalnych
założeń i ustaleń Studium” – a więc także do sformułowanych w
nim celów polityki przestrzennej, w szczególności w odniesieniu
do ww. Celu 1. Rada m. st. Warszawy uznała więc, iż nadal
celowa i aktualna jest konieczność „Zapewnienia trwałego ładu
przestrzennego na obszarze miasta”, a odnośne – określone w
Studium działania - uznała za sposób realizacji tego pierwszego
celu polityki przestrzennej.
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elektronicznie
mailem

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Jest to zrozumiałe także w kontekście odniesień do ładu
przestrzennego zawartych w celach wszystkich dokumentów
nadrzędnych w stosunku do Studium m.st. Warszawy (a także
w stosunku do jej Strategii Rozwoju) określonych w art. 9 ust. 2
Ustawy, tj. Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
2030 (z jej Celem 6. „Przywrócenie i utrwalenie ładu
przestrzennego”) oraz Strategii Rozwoju i Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Mazowieckiego (zwłaszcza z pierwszym „celem głównym” tego
Planu, tj. „przywróceniem i utrwalaniem ładu przestrzennego”).
Jeśli jednak powyższy wywód o nie zrealizowaniu w Warszawie
Celu 5. Strategii Rozwoju oraz Celu 1. polityki przestrzennej nie
jest dostatecznie przekonujący, to należy sprawdzić, czy
zrealizowanych zostało pięć celów operacyjnych Strategii 2020,
która to realizacja miała zapewnić osiągniecie ww. Celu 5. Te
cele operacyjne, to: „5.1. Uporządkowanie struktury
przestrzennej miasta z wyłączeniem spod zabudowy zwartych
terenów zieleni tworzących układ przyrodniczy. 5.2.
Zorganizowanie reprezentacyjnych przestrzeni publicznych w
centralnym obszarze miasta. 5.3. Zorganizowanie lokalnych
przestrzeni publicznych sprzyjających integracji społecznej. 5.4.
Integracja przestrzenna lewobrzeżnej i prawobrzeżnej
Warszawy. 5.5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.”
Taka weryfikacja byłaby możliwa poprzez uzyskanie
jednoznacznych odpowiedzi na pytania dotyczące
poszczególnych celów operacyjnych, np. poprzez zadanie
poniższych pytań mieszkańcom Warszawy: Ad 5.1. Czy
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uwagę, iż art. 9. ust 2. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr
80 poz. 717 z późn.zm.) określa relację między zapisami strategii
rozwoju gminy a studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, otóż "Wójt, burmistrz albo
prezydent miasta sporządza studium zawierające część tekstową
i graficzną, uwzględniając zasady określone w koncepcji
przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii
rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego związku metropolitalnego oraz strategii rozwoju
gminy, o ile gmina dysponuje takim opracowaniem". Zatem przy
sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego bierze się pod uwagę zapisy
strategii rozwoju gminy, o ile gmina posiada takowy dokument, a
nie na odwrót. Rozdział strategii rozwoju Warszawy poświęcony
"Systemowi realizacji" zostanie uzupełniony o informacje
dotyczące relacji strategii rozwoju a studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ponadto zostanie
podkreślona istotność miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego jako narzędzia realizacji studium.
Realizacja Strategii #Warszawa2030 jest współzależna z
realizacją dokumentów strategicznych przygotowanych na
poziomie rządowym, samorządu wojewódzkiego oraz
warszawskiego obszaru metropolitalnego. Przeprowadzona
została analiza wpływu celów strategicznych Strategii
#Warszawa2030 na osiągnięcie celów dokumentów wyższego
rzędu. Do oceny relacji przyjęto następująca skalę: bardzo silny
pozytywny wpływ Strategii #Warszawa2030 na realizację danego
celu; silny pozytywny wpływ Strategii #Warszawa2030 na
realizację danego celu; pozytywny wpływ Strategii
#Warszawa2030 na realizację danego celu; brak relacji (np. „poza
oddziaływaniem” ze względu na zakres kompetencji samorządu
lokalnego lub „nie dotyczy”, ponieważ zakres celu nie pokrywa się
z zakresem celów operacyjnych Strategii #Warszawa2030);
negatywny wpływ Strategii Warszawa 2030 na realizację danego
celu; silny negatywny wpływ Strategii #Warszawa2030 na
realizację danego celu; bardzo silny negatywny wpływ Strategii
#Warszawa2030 na realizację danego celu. Analiza ta będzie
stanowiła załącznik do aktualizowanej strategii rozwoju (pt.
Realizacja celów kluczowych dokumentów zewnętrznych).
Przeanalizowane zostały następujące dokumenty wyższego
rzędu: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku
2020, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego, Koncepcja
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Krajowa Polityka
Miejska, Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do
2030 roku – Innowacyjne Mazowsze, Strategia Rozwoju Obszaru
Metropolitalnego Warszawy do roku 2030. Ponadto w związku z
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uporządkowana została struktura przestrzenna miasta z
wyłączeniem spod zabudowy zwartych terenów zieleni
tworzących układ przyrodniczy? Ad 5.2. Czy zorganizowane
zostały reprezentacyjne przestrzenie publiczne w centralnym
obszarze miasta? Ad 5.3. Czy zorganizowane zostały lokalne
przestrzenie publiczne sprzyjające integracji społecznej? Ad
5.4. Czy przeprowadzona została integracja przestrzenna
lewobrzeżnej i prawobrzeżnej Warszawy? Ad 5.5. Czy
przeprowadzono rewitalizację obszarów zdegradowanych?
Oczywiście nie sposób nie zauważyć pewnych działań
prowadzonych w latach 2005-2016 w sferach określonych ww.
celami operacyjnymi Strategii Rozwoju z 2005 r., jednak ogólnie
sformułowane odpowiedzi na każde z powyższych pytań muszą
być negatywne, a w konsekwencji negatywna musi być
odpowiedź na dwa wcześniej sformułowane pytania o
zrealizowanie Celu 5. Strategii Rozwoju (a w konsekwencji
także na pytanie o zrealizowanie celu 1. Polityki przestrzennej),
tzn. „w Warszawie nie osiągnięto jeszcze ładu przestrzennego,
ani – tym bardziej – nie zapewniono jego trwałości”. Tej kwestii
nie można pominąć w Strategii Warszawy do 2030, bez
względu na to czy będzie to całkiem nowa strategia rozwoju,
czy faktycznie tylko zaktualizowana Strategia 2020.
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mieszkaniec

mieszkanka /
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Ogólna

W tej sytuacji, a także w kontekście celów krajowych i
regionalnych, pominięcie kwestii realizacji ładu przestrzennego
w celach „aktualizowanej” Strategii Rozwoju, m.in. na podstawie
(niezgodnej ze stanem faktycznym) tezy o zrealizowaniu Celu
odrzucono w
5. Strategii z 2005 r. jest istotnym błędem, nie dającym się
całości
wyjaśnić „autorskim” (wysoce subiektywnym) podejściem do
całkiem nowego (a nie po prostu „aktualizowanego”)
ukierunkowania rozwoju m.st. Warszawy, a w szczególności
określania celów nowej Strategii Rozwoju.

Ogólna

Do tego ostateczne przyjęcie w nowej Strategii 2030
proponowanych celów (drastycznie odmiennych od celów
Strategii 2020 oraz celów polityki przestrzennej Studium) będzie
oznaczało konieczność wprowadzenia dość istotnych zmian do
uwzględniono
celów polityki przestrzennej m.st. Warszawy i – oczywiście – do
częściowo
aktualnych zapisów Studium, w którym – jednocześnie –
koniecznym jest uwzględnienie zasad i ustaleń (a więc i celów
dot. ładu przestrzennego) ww. dokumentów „nadrzędnych” w
stosunku do Studium.
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kontynuacją Celu strategicznego 5 Strategii rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku w aktualizowanej strategii
wyznaczono dwa cele strategiczne, które po pierwsze będą
programować miejsca, a po drugie będą łączyć je tworząc
funkcjonalną przestrzeń. Należy podkreślić, iż to, że cele uległy
modyfikacji nie oznacza, że część celów nie będzie realizowana.
Kluczową kwestią bowiem jest zmiana całościowego podejścia,
czyli odejście od formułowania strategii w sposób "silosowy", gdyż
ono powodowało, zdaniem ewaluatorów, że użyteczność wobec
zmieniających się wyzwań rozwojowych jest ograniczona.

Nigdzie nie zawarto zapisu, że ład przestrzenny został już
osiągnięty. Cel strategiczny 5., wyznaczony w strategii z 2005 r.,
"Osiągnięcie w Warszawie trwałego łady przestrzennego" w
aktualizowanej strategii będzie kontynuowany poprzez realizację
celu 2. Wygodna lokalność i celu 3. Funkcjonalna przestrzeń. Te
dwa cele definiują założenia zagospodarowania przestrzennego,
wskazując sposób ukształtowania struktury funkcjonalnoprzestrzennej poprzez programowanie miejsc i powiązań między
nimi. W obu tych celach zdefiniowano, jak będzie kształtowany
ład przestrzenny, a uszczegółowienie zapisów ww. celów będzie
miało miejsce w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.
Aktualizowane studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego musi być zgodne z wymogami
ustawowymi. A w art. 9 ust. 2 określono zależności między
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy a
strategia rozwoju. Prace merytoryczne nad nowym studium
zostały już podjęte. Decyzje formalne będą podjęte w przyszłym
roku. Zespoły studium i strategii ściśle współpracują ze sobą od
początku prac nad oboma dokumentami. Rozdział strategii
rozwoju Warszawy poświęcony "Systemowi realizacji" zostanie
uzupełniony o informacje dotyczące relacji strategii rozwoju a
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego. Ponadto zostanie podkreślona istotność
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jako
narzędzia realizacji studium.
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Ogólna

Dla ułatwienia percepcji powyższych uwag - poniżej nowe Cele
Strategiczne i Operacyjne „aktualizowanej” Strategii 2030. Ich
odmienność od celów Strategii 2020 (i zarazem celów Studium)
byłaby jeszcze czytelniejsza, gdyby powyższe uwagi uzupełnić
zestawieniem Celów Operacyjnych pozostałych (obok Celu 5.)
Celów Strategicznych… (w piśmie przytoczono cztery cele
strategiczne wraz z celami operacyjnymi). W tym kontekście
jest jasne, dlaczego autorzy projektu Strategii 2030 nie
udzielają odpowiedzi na publicznie zadawane im pytanie: -jakie
konkretne ustalenia Strategii rozwoju Warszawy do 2030 roku
(po jej ew. przyjęciu przez Radę m.st. Warszawy) powinien
(zgodnie z przepisem art. 9 ust. 2 Ustawy) uwzględnić
Prezydent m.st. Warszawy w nowym Studium uikzp, lub
odpowiadają, że nie mają obowiązku ich określić…

uwzględniono
częściowo

Ogólna

Fałszywa jest teza, że zrealizowana została Strategia rozwoju
m. st. Warszawy do 2020 r., a w szczególności jej cele, skoro
Rada m. st. Warszawy potwierdziła aktualność (a więc i
potrzebę realizacji) celów polityki przestrzennej Warszawy
określonych w jej Studium uikzp - tożsamych z celami Strategii
2020;

odrzucono w
całości
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Uzasadnienie
Nie ma wytycznych ustawowych, które mówiłyby, że należy
wyznaczyć, które z ustaleń Strategii #Warszawa2030 należy
uwzględniać w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego. Ponadto zawsze na
publicznych spotkaniach była udzielana odpowiedź na zadawane
pytania. Zapisy odnoszące się do zasad kształtowania przestrzeni
były konsultowane z Biurem Architektury i Planowania
Przestrzennego, które jest odpowiedzialne w Urzędzie m.st.
Warszawy za studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego. O relacji między strategią
rozwoju gminy a studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego mówi art. 9 ust. 2 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 z późn.zm.), otóż "Wójt,
burmistrz albo prezydent miasta sporządza studium zawierające
część tekstową i graficzną, uwzględniając zasady określone w
koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia
strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego
województwa, ramowego studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego
oraz strategii rozwoju gminy, o ile gmina dysponuje takim
opracowaniem". Zatem przy sporządzaniu studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego bierze się pod
uwagę zapisy strategii rozwoju gminy, o ile gmina posiada takowy
dokument, studium stanowi uszczegółowienia strategii rozwoju, a
nie na odwrót. Rozdział strategii rozwoju Warszawy poświęcony
"Systemowi realizacji" zostanie uzupełniony o informacje
dotyczące relacji strategii rozwoju a studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ponadto zostanie
podkreślona istotność miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego jako narzędzia realizacji studium.
Nigdzie nie mówimy, że strategia z 2005 r. została zrealizowana.
Stwierdzenie o zrealizowaniu strategii rozwoju m.st. Warszawy do
2020 r. odnosi się do wybranych, konkretnych zadań, których
katalog jest wpisany w ww. dokumencie. Należy zaznaczyć, iż w
strategii z 2005 r. do wyznaczonych celów przypisano konkretne
zadania, które definiują zakres interwencji. Od momentu przyjęcia
strategii nastąpiło wiele zmian, które obserwowane są zarówno w
sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej, jak i
instytucjonalnej.
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Uzasadnienie

odrzucono w
całości

Aktualizacja w nomenklaturze planowania strategicznego nie jest
definiowana wyłącznie jako zmiana fragmentów dokumentów.
Aktualizacja traktowana jest w szerszym ujęciu i może oznaczać
każdą (zarówno małą, jak i dużą) zmianę kierunków rozwoju
miasta. Jednocześnie należy podkreślić, że strategia nie jest
wyłącznie dokumentem, lecz sposobem myślenia o rozwoju danej
jednostki terytorialnej. Sam dokument jest jedynie sposobem
zapisania sposobu myślenia. Podstawą do podjęcia działań na
rzecz aktualizacji Strategii były wyniki Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku.

odrzucono w
całości

W nowej edycji Strategii nie odstąpiono od zmierzania
wprowadzenia w Warszawie ładu przestrzennego. Zmieniono
jedynie sposób w jaki zapisano to dążenie. Ze względów
praktycznych, chcąc uzyskać jak największą skuteczność i
efektywność podejmowanych działań, zdecydowano o
bezpośrednim powiązaniu tego zamierzanie z poszczególnymi
aspektami kreującymi ład przestrzenny. W związku z tym
kształtowanie ładu przestrzennego odbywa się za pośrednictwem
realizacji dwóch celów strategicznych 2 i 3.

odrzucono w
całości

Przeprowadzona analiza powiązania celów Strategii z celami
dokumentów wyższego rzędu wyraźnie wskazuje, że Strategia
realizuje założenia tych dokumentów. Analiza ta będzie stanowiła
załącznik do aktualizowanej strategii rozwoju (pt. Realizacja
celów kluczowych dokumentów zewnętrznych). Jednocześnie
powoływanie się na plan zagospodarowania przestrzennego
województwa mazowieckiego, w momencie, gdy będzie
prowadzona jego aktualizacja (obecnie trwa zbieranie wniosków
do planu) nie jest adekwatne.

,,Wzrost znaczenia współpracy w obszarze metropolitarnym"
odrzucono w
nie jest potencjałem Warszawy. Ta współpraca jest zaniedbana,
całości
a z pozycji na przykład dzielnicy Rembertów nieistniejąca.

Współpraca metropolitalna w ostatnich latach znacznie się
poprawiła, min. za sprawą instrumentu Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych. Rozwijana współpraca może w przyszłości ułatwić
realizację celów, szczególnie tych, które wiążą się z usługami, z
których korzystają mieszkańcy OMW, lub oddziałują na gminy
ościenne.

Nieuprawnione jest sporządzanie całkowicie nowej Strategii
rozwoju Warszawy 2030 – z odmienną wizją i odmiennymi
celami niż te, które zostały określone w Strategii 2020, nie tylko
dlatego, że Prezydent m. st. Warszawy zarządziła (słusznie)
wyłącznie aktualizację Strategii 2020, ale przede wszystkim
dlatego, iż ta Strategia oraz jej cele w większości nie zostały
zrealizowane (a Rada m. st. Warszawy odnośną uchwałą nie
zrezygnowała z ich realizacji);
Szczególnie nieuprawnione jest rezygnowanie w nowej Strategii
z celu dot. „Osiągnięcia w Warszawie trwałego ładu
przestrzennego”, nie tylko w kontekście jego ewidentnego nie
zrealizowania, ale przede wszystkim wobec aktualności i
konieczności realizacji pierwszego celu polityki przestrzennej
Warszawy, tj. „Zapewnienia trwałego ładu przestrzennego na
obszarze miasta”, oraz zwłaszcza wobec celów dotyczących
realizacji ładu przestrzennego zapisanych w dokumentach
planistycznych i strategicznych rangi krajowej (KPZK 2030)
oraz regionalnej (Strategia rozwoju województwa
mazowieckiego i Plan zagospodarowania przestrzennego
województwa), które są wiążące dla organów samorządu m. st.
Warszawy;
Sporządzanie strategii rozwoju Warszawy do 2030 roku z
opisanymi wyżej misją i celami (do tego przy zaniechaniu
formułowania w niej programów i zadań, a więc nadanie jej
bardzo ogólnikowej formuły, całkowicie odmiennej od Strategii
2020) jest faktyczną „ucieczką” od realizacji (i aktualizacji) nie
spełnionych (a podtrzymywanych przez prawie trzy kadencje…)
obietnic zawartych w Strategii 2020, a nawet od wyjaśnienia
przyczyn ich nie zrealizowania; do tego kolejna „ucieczka” od
konieczności czytelnego określenia (i wyróżnienia) w Strategii
2030 jej aspektów przestrzennych (tj. jej ustaleń dot. problemów
przestrzennych o charakterze lokalnym, dzielnicowym,
ogólnomiejskim – w tym dot. stołeczności oraz metropolitalnym)
jest sprzeczne z określoną już w KPZK 2030 (a więc ponad 5
lat temu) potrzebą integracji planowania rozwoju z planowaniem
przestrzennym (aktualnie potwierdzaną w projekcie Kodeksu
urbanistyczno-budowlanego) i zasadniczo utrudni sporządzenie
zbliżającej się aktualizacji Studium uikzp m.st. Warszawy oraz
jego powiązanie z nową Strategią rozwoju stolicy.
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Potencjały i
wyzwania

Wielokrotne (nie tylko częste) jest przekraczanie w Warszawie odrzucono w
dopuszczalnych norm stężeń pyłów. Trzeba podać liczby.
całości

Szczegółowe dane znajdują się w Diagnozie strategicznej oraz
analizie szczegółowej Środowisko przyrodnicze, które są
zamieszczone na www.2030.um.warszawa.pl

Potencjały i
wyzwania

Nie niskie umiędzynarodowienie uczelni jest problemem, lecz
wadliwie
skonstruowane
cele
edukacji,
także
w
warszawskich szkołach i uczelniach. Doktoraty (teoretyczne)
robią głównie ludzie nie mający jakiegokolwiek praktycznego odrzucono w
pozaszkolnego doświadczenia, pogłębiając izolowanie uczelni. całości
Bardzo niskie są wskaźniki opracowywania patentów i
innych innowacji, z założenia w cywilizowanym świecie
związane z pracą szkół i uczelni.

Zawarte w projekcie Strategii zestawienie wyzwań i potencjałów
jest pochodną analiz diagnostycznych oraz wyników prac Grup
Roboczych ds. aktualizacji strategii. Jest ono sformułowane na
poziomie ogólności odpowiednim dla dokumentu strategicznego.
Proponowane wyzwanie jest jednym z wielu czynników
przyczyniających się do niskiego umiędzynarodowienia uczelni i
w związku z tym (z uwagi na swą szczegółowość) powinno być
dyskutowane na etapie tworzenia programów wykonawczych do
celu strategicznego 4. odnoszącego się m.in. do sektora nauki.

System realizacji

Uwzględnienie wskaźników typu ,,recykling wzrośnie o ...%",
albo ,,na transport publiczny nakłady wzrosną w porównaniu z
nakładami na transport prywatny o...%". Opierając się na
subiektywnych ocenach możemy promować szkodliwy
populizm.

odrzucono w
całości

Wskaźniki monitoringu Strategii zostaną dopracowane.
Dodatkowo pomiarowi realizacji Strategii będzie towarzyszył
monitoring wskaźników kontekstowych. Do monitoringu realizacji
celów Strategii wykorzystywane są wskaźniki oddające charakter
celu. I w związku z tym mają równe źródła, przy czym każde z
nich jest rzetelne i oparte na reprezentatywnych danych.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Wskaźniki zostaną dopracowane, dodane zostaną opisy
wskaźników zawierające m.in. definicję, źródło danych, jak
również wartości bazowe, pośrednie i docelowe.

uwzględniono zapis istnieje

W rozdziale System realizacji znajdują się zapis w tym zakresie:
Ponadto zapewnione zostaną niezbędne dla realizacji strategii
zasoby niefinansowe, w tym m.in. kadrowe, wiedzy i umiejętności
oraz techniczne.

odrzucono w
całości

Wizja zgodnie z przyjęta metodyką jest opisem stanu miasta jaki
chcemy uzyskać w 2030 roku, a co za tym idzie nie może być
formułowane w postaci wyzwań.
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System realizacji
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System realizacji
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elektronicznie
mailem

mieszkanka /
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Wizja

Zawarte w projekcie Strategii propozycje wskaźników
wymagają:
1) dostosowania do zakresu celów, których pomiarowi mają
służyć - część wskaźników w obecnej wersji jest zdefiniowana
zdecydowanie zbyt wąsko - por. szczególnie wskaźniki celów
3.2, 4.3 i 4.4
2) doprecyzowania definicji
3) wskazania źródeł, które będą wykorzystywane do ustalania
osiągniętej wartości poszczególnych wskaźników.
W systemie realizacji kluczowy jest dobór kadr. Poszczególne
jego elementy powinny być obsługiwane przez odpowiednich
fachowców. Osoby takie powinny mieć odpowiednie do danego
zadania kompetencje, a dodatkowo powinny stale kontrolować
jakość realizowanych zadań.
Wizje niby zapowiadamy pisząc jednak w czasie teraźniejszym.
Wydaje się, że potrzebujemy sformułowań będących bardziej
wyzwaniami i przemyśleniami ulepszeń niż sformułowań
usypiających.
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Treść uwagi
Przedstawionej w omawianym projekcie wizji Warszawy w 2030
r. trudno coś zarzucić. To tak, jak w słynnym powiedzeniu, że
najlepiej być młodym, zdrowym i bogatym. Marzenia są
ważnym czynnikiem rozwoju i nie można tego nie doceniać.
Uważa się, że nie tylko marzenia, ale marzenia z pewną dozą
szaleństwa są zaczynem największego postępu naszej
cywilizacji. Piszę o tym, albowiem w omawianym opracowaniu
jest cały wachlarz pobożnych życzeń i zaleceń wspomnianego
wcześniej typu. Trudno natomiast dotrzeć w nich kreację
nowych pomysłów i idei. Na s. 20. omawiany jest
przyszłościowy transport miejski. Napisano tam, m.in.:
„Prowadzone będą działania edukacyjne i popularyzujące inne
niż samochody środki transportu". To zapewnienie jest „ważne",
ale pomija np. taki fakt, iż np. w latach 2010-2014 Rada
Dzielnicy Ursynów prowadziła pertraktacje z samorządem
Konstancina-Jeziornej oraz Politechnika Warszawską nt.
określenia możliwości budowy komunikacyjnej kolejki linowej
pomiędzy Konstancinem, a Ursynowem. Pomysł nie tylko nie
uzyskał żadnego poparcia ze strony władz miasta, ale także
radni rządzącej wówczas w Warszawie partii politycznej
wyśmiewali pomysł na łamach Iokalnej prasy. Być może
dlatego, że nie prowadzono wówczas „działań edukacyjnych"!
Uwagi natury ogólnej dotyczą przede wszystkim jego zakresu i
sposobu sporządzania, w tym także relacji do głównego,
obligatoryjnie sporządzanego dokumentu polityki przestrzennej
Stolicy, tj. Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy. Jak
wiadomo, Studium, w którym (zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) została
określona polityka przestrzenna m. st. Warszawy, jest
dokumentem sporządzonym obowiązkowo i uchwalonym (przez
Radę m. st. Warszawy 10 października 2006 r.) odpowiednio do
wymagań przepisów tej Ustawy, w tym (zgodnie z wymaganiem
określonym w art. 9 ust. 2 Ustawy) z uwzględnieniem w jego
treści ustaleń Strategii rozwoju m. st. Warszawy do 2020 r.
(uchwalonej przez Radę m. st. Warszawy 24 listopada 2005r.).
Jest to czytelne nie tylko „na poziomie” konkretnych zapisów
Studium, umożliwiających (oczywiście po sporządzeniu
odnośnych miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego) realizację wielu określonych w Strategii
programów i zadań, ale przede wszystkim ze względu na
określenie w Studium celów właściwie tożsamych z celami
Strategii. Szczególnie czytelna jest ta zależność, gdy
porównamy Cel. 5 Strategii („Osiągnięcie w Warszawie
trwałego ładu przestrzennego”) z pierwszym celem polityki
przestrzennej określonym w Studium („Zapewnienie trwałego
ładu przestrzennego na obszarze miasta”), a także zważywszy
na jednoznaczny zapis Studium, stwierdzający że: „cele
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Uzasadnienie

pytanie lub
komentarz

Kwestia współpracy z gminami obszaru metropolitalnego w
zakresie transportu została ujęta w celu 3.3. Korzystamy s
przyjaznego systemu transportowego.

uwzględniono
częściowo

Relacje pomiędzy strategią rozwoju gminy a studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy określa art. 9 ust. 2 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. Zakres Celu strategicznego 3.
Funkcjonalna przestrzeń wprost mówi o tym, iż docelowa
struktura przestrzenna Warszawy będzie składała się z centrum
miasta oraz sieci centrów dzielnicowych i subdzielnicowych.
Należy podkreślić, iż przestrzennym wyrazem zapisów strategii
będzie aktualizowane studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego. Prace merytoryczne nad
nowym studium zostały już podjęte. Decyzje formalne będą
podjęte w przyszłym roku. Zespoły studium i strategii ściśle
współpracują ze sobą od początku prac nad oboma
dokumentami.
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strategiczne ujęte w „Strategii Rozwoju Warszawy” stały się
podstawą do sformułowania (…) celów polityki przestrzennej”.
Rada m. st. Warszawy (na podstawie analiz aktualności i
projektów uchwał przestawionych jej przez Panią Prezydent m.
st. Warszawy, odpowiednio do przepisów art. 32 ustawy)
dwukrotnie stwierdziła aktualność Studium (dnia 9 listopada
2010 r. oraz - ostatnio – 9 lipca 2015 r.), a więc i określonych w
nim celów polityki przestrzennej (sformułowanych na podstawie
Strategii), zalecając wprowadzenie do niego tylko niewielkich
zmian i aktualizacji (których sporządzanie nie zostało nawet
podjęte, gdyż Pani Prezydent nie przedstawiła Radzie do
uchwalenia odpowiednich projektów uchwał…). Na podstawie
stwierdzenia przez Radę m. st. Warszawy (zresztą na wniosek
Pani Prezydent) aktualności Studium i określonych w nim celów
polityki przestrzennej, wobec wykazanego ścisłego związku
tych celów i wielu zapisów z celami oraz programami i
zadaniami Strategii, można było wnioskować, że aktualne są
także cele Strategii, w tym z pewnością wspomniany Cel 5.
(oraz zapewne liczne programy i zadania Strategii, chociażby
tak istotne jak Program 5.2.1. Nowe Centrum Warszawy:
Zadanie 5.2.1.1. Realizacja zabudowy w otoczeniu PKiN;
Zadanie 5.2.1.3. Realizacja zabudowy w rejonie placu Zawiszy,
w tym przekrycie torowiska kolei średnicowej; Program otwarcia
miasta na Wisłę: Zadanie 5.4.1.4. Budowa centrum
prawobrzeżnej części miasta z dostępem do Wisły w rejonie
postu praskiego; Program 5.5.4. Rewitalizacja osiedli
mieszkaniowych z wielkiej płyty…). Zresztą nie można
kwestionować celowości aktualizacji tej Strategii, chociażby
dlatego, że niektóre jej Programy i zadania zostały już
zrealizowane, co najmniej częściowo, np.: Program 5.2.3.
Rewaloryzacja Traktu Królewskiego; Zadanie 2.3.2.1. Budowa
Stadionu Narodowego; Zadanie 2.2.5.2. Budowa Centrum
Nauki Kopernik, Zadanie 2.1.4.1. Utworzenie Wilanowskiego
Parku Kulturowego, a od realizacji innych najwyraźniej
odstąpiono, np. Zadanie 4.1.2.1. Utworzenie i wspieranie
rozwoju Parku Technologicznego na Łuku Siekierkowskim;
Zadanie 2.1.4.2. Utworzenie Parku Kulturowego Zespołu
Fortyfikacji XIX-wiecznej Twierdzy Warszawa; Zadanie 2.2.4.7.
Budowa Muzeum Komunizmu – Socland; Zadanie 2.3.1.6.
Spiętrzenie wód Wisły poprzez budowę progu na wysokości
mostu Poniatowskiego... Oczywiście każdy zbiór tych
przykładów można znacznie uzupełnić.
We wspomnianym wyżej rozdziale „ZMIANY WZGLĘDEM
POPRZEDNIEJ EDYCJI STRATEGII” napisano także m.in.:
„Przeprowadzona ewaluacja wskazała ponadto, że zapewnienie odrzucono w
zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego wymaga
całości
zachowania spójności z wyznaczonymi kierunkami rozwoju
określonymi w obowiązujących dokumentach wyższego rzędu
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Nigdzie nie ma mowy, że strategia z 2005 r. została zrealizowana.
Stwierdzenie o zrealizowaniu strategii rozwoju m.st. Warszawy do
2020 r. odnosi się do wybranych, konkretnych zadań, których
katalog jest wpisany w ww. dokumencie. Należy zaznaczyć, iż w
strategii z 2005 r. do wyznaczonych celów przypisano konkretne
zadania, które definiują zakres interwencji. Od momentu przyjęcia

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi
(m.in. Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy
do 2030 roku, Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego
do 2030 roku (…)”. Porównanie treści tych dokumentów z
treścią projektu Strategii wykazuje wyraźnie, że – pomimo ich
oczywistej (ze względu na skalę obszaru obu Strategii) większej
ogólności zawierają one znacznie więcej zapisów
posiadających czytelne aspekty przestrzenne, w tym dotyczące
realizacji szeroko rozumianego ładu przestrzennego.
Charakterystyczne jest także, że autorzy projektu Strategii 2030
nie przywołują w tej ewaluacji takich dokumentów jak KPZK
2030 oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Mazowieckiego zapewne dlatego, że określają
one cele dotyczące ładu przestrzennego, wiążące także JST, a
więc – z przyczyn oczywistych – w szczególności organy
samorządu Stolicy. Jednak w tymże rozdziale napisano: „W
zaktualizowanej strategii rozwoju nastąpiła zmiana podejścia do
zagadnienia związanego z osiągnięciem ładu przestrzennego
(cel strategiczny 5.). Dokonuje się ono poprzez kształtowanie
sposobu zagospodarowania przestrzeni. Uwzględnienie
wymagań ładu przestrzennego jest, wyrażoną w ustawie,
obligatoryjną zasadą planowania przestrzennego (Ustawa z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym), czego wyrazem powinny być, na poziomie
operacyjnym, zapisy studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego. Nowa edycja strategii
rozwoju definiuje podstawowe założenia zagospodarowania
przestrzeni, wyznaczając dwa cele strategiczne, które wpłyną
na ukształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej
Warszawy poprzez programowanie miejsc i powiązań między
nimi.” Tak więc autorzy projektu Strategii 2030 nie tyle – po ew.
jednoznacznym stwierdzeniu, że został już zrealizowany
obecny 5. Cel Strategii 2020 (tj.: „Osiągnięcie w Warszawie
trwałego ładu przestrzennego”) oraz 1. Cel Studium (tj.:
„Zapewnienie trwałego ładu przestrzennego na obszarze
miasta”), wobec czego zarówno Strategia (jak i Studium)
wymagają w tym zakresie aktualizacji, piszą otwarcie, że
„nastąpiła zmiana podejścia” do zagadnienia osiągnięcia ładu
przestrzennego w Warszawie (oraz jego utrwalenia). Oznacza
to więc, że zamiast zaktualizowania tych celów i terminu ich
realizacji określnych w dotychczasowych dokumentach
planistycznych Stolicy, z określenia konkretnego terminu dot.
osiągnięcia w Warszawie ładu przestrzennego (a następnie
jego utrwalania) zrezygnowano… A to czy ten termin był w
2005 r. realnie określony i czy ten cel był przez ostatnie 12 lat
realizowany, to inna kwestia, co zresztą – w zasadzie
negatywnie - oceniła Rada m.st. Warszawy uchwałą dot.
aktualności Studium.
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Uzasadnienie
strategii nastąpiło wiele zmian, które obserwowane są zarówno w
sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej, jak i
instytucjonalnej. W projekcie aktualizowanej strategii rozwoju
Warszawy do 2030 r. ład przestrzenny Warszawy będzie
kształtowany poprzez realizację Celu strategicznego 2. i jego
celów operacyjnych oraz Celu strategicznego 3. i jego celów
operacyjnych.

Lp.

454

Forma
zgłoszenia
uwagi

elektronicznie
mailem

Osoba /
podmiot
zgłaszający

mieszkanka /
mieszkaniec

455

elektronicznie
mailem

mieszkanka /
mieszkaniec

456

elektronicznie
mailem

N. Lewkowicz,
SM "Szaserów"

Przedmiot uwagi

Zmiany
względem
poprzedniej
edycji strategii

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi
Nota bene: to, że wspomniano „dwa cele strategiczne (jakie
konkretnie? – GAB), które wpłyną na ukształtowanie struktury
funkcjonalno-przestrzennej Warszawy poprzez programowanie
miejsc i powiązań między nimi”, nie oznacza ani dążenia do
realizacji w Warszawie ładu przestrzennego, ani nawet próby
określenia sposobu i kierunku kształtowania struktury
funkcjonalno-przestrzennej Warszawy - nawet na poziomie niezbędnych w tym zakresie – ogólnych celów i decyzji
strategicznych (np. modelu policentryczności oraz jego
hierarchizacji, docelowych wskaźników intensywności
zabudowy oraz gęstości zaludnienia, zagadnień
reindustrializacji, reurbanizacji, rewitalizacji, ograniczenia
ekspansji zabudowy, itp.). Wskazane przez autorów projektu
Strategii „programowanie miejsc i powiązań między nimi”
oznacza ich faktyczne się (czytelnego „gołym okiem”)
zdominowania jej celów i treści (w tym zwłaszcza nielicznych
aspektów przestrzennych tego projektu) zagadnieniami natury
stricte lokalnej, a więc nieadekwatnie do potrzeb prawidłowo
formułowanej strategii rozwoju wielkiego stołecznego miasta,
pretendującego do miana europejskiej metropolii (a także
nieadekwatnie do właściwego ukierunkowania aktualizacji
dokumentu polityki przestrzennej).
Kolejnym problemem, jest kwestia granic naszego miasta,
szczególnie aktualna m.in. w związku z niedawnym projektem
ustawy metropolitarnej autorstwa posła Jacka Sasina. Do
kwestii obszaru miasta Autorzy strategii w ogóle się nie
odnoszą, a - moim zdaniem jest to jeden z kluczowych
problemów. Nie odnoszą się także do kwestii obszaru
metropolitarnego, .o którym dyskutuje się w różnych
środowiskach od okresu międzywojennego i który jest
problemem, z jakim musimy się zmierzyć w najbliższym czasie.
Gdyby np. w „strategii” określono, że dla osiągnięcia
założonych celów, do 2030 r. nie istnieje konieczność zmiany
granic stolicy, to byłby mocny argument w ewentualnych
pertraktacjach z rządem. Tego jednak nie poruszono i nie
ustosunkowano się nie tylko do koncepcji Sasina, ale także do
koniecznego – moim zdaniem – stworzenia podstawy
ustrojowej funkcjonowania gmin (i powiatów) w faktycznie
istniejącym i rozrastającym się Obszarze Metropolitalnym
Warszawy.
Prośba o uwzględnienie w ramach celu 3 problemu
doposażenia w windy wyższych budynków mieszkalnych
powstałych w latach 50-ych i 60-ych XX w. kiedy to nie było
jeszcze odpowiednich wymagań technicznych. Jako przykład
podać można SM "Szaserów", w którym zlokalizowane są 35kondyngnacyjne budynki bez wind (powstałe przed 1960 r.), a
na osiedlu ok. 22% mieszkańców to osoby powyżej 80 r.ż.
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uwzględniono
częściowo

Przytoczone kwestie dotyczące m.in. wskaźników intensywności
zabudowy, wyboru modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej
etc. są zakresem studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego. Świadomą decyzją jest
pozostawienie zapisów w projekcie strategii na pewnym poziomie
ogólności, natomiast szczegóły znajdą się w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Przestrzennym wyrazem zapisów strategii rozwoju m.st.
Warszawy do 2030 roku będzie studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego i w nim zostaną
określone zasady kształtowania struktury funkcjonalnoprzestrzennej. Zapisy odnoszące się do kwestii przestrzennych
były ustalone z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego,
odpowiedzialnym w Urzędzie m.st. Warszawy za studium.
Rozdział strategii rozwoju Warszawy poświęcony "Systemowi
realizacji" zostanie uzupełniony o informacje dotyczące relacji
strategii rozwoju a studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego. Ponadto zostanie
podkreślona istotność miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego jako narzędzia realizacji studium.

odrzucono - poza
oddziaływaniem

Strategia nie pomija faktu, że Warszawa jest częścią obszaru
metropolitalnego. Odnosi się do tego w celu 1.2. (gdzie mowa jest
wprost o rozwijaniu instytucjonalnych relacji w obszarze
metropolitalnym), jak również w celach 2.3., 3.2. i 3.3. (celach,
które szczególnie wymagają uwzględnienia otoczenia Warszawy).
Współpraca metropolitalna w ostatnich latach bardzo się rozwija,
czego przykładem jest choćby realizacja Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych czy mówienie wspólnym głosem w
kontekście propozycji utworzenia jednostki metropolitalnej.
Ponadto wydzielono nową jednostkę NUTS 2. Poszerzenie granic
administracyjnych m.st. Warszawy nie ma uzasadnionych
podstaw merytorycznych. Ponadto kwestia ustroju m.st.
Warszawy jest regulacją krajową a nie lokalną.

odrzucono - poza
oddziaływaniem

M.st. Warszawa nie może finansować tego typu inwestycji.
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Forma
zgłoszenia
uwagi

457

elektronicznie
mailem

458

elektronicznie
mailem

459

elektronicznie
mailem

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Treść uwagi

Uwzględnienie w strategii, w ramach celu 3 kwestii:
1. Doposażenie w dźwigi osobowe (windy) trój- i
czteropiętrowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych
powstałych w latach 50-tych i 60-tych ubiegłego wieku.
2. Modernizacja eksploatowanych dźwigów osobowych
zainstalowanych w latach 1970-1990 w budynkach
wielorodzinnych.
Priorytetem jest stworzenie programu wspomożenia
niezamożnych obywateli, osób niepełnosprawnych oraz
starszych w podniesieniu bezpieczeństwa eksploatowanych
Polskie
Cel strategiczny
dźwigów oraz umożliwienie dostępu do wszystkich kondygnacji
Stowarzyszenie
3. Funkcjonalna
budynków. W program powinny zostać zaangażowane lokalne
Producentów
przestrzeń
samorządy, fundusze ochrony środowiska i PFRON.
Dźwigów
Uzasadnieniem jest m.in. (pełna treść w piśmie z dn.
10.05.2017, znak: PSPD/668/2017): wzrost poziomu
bezpieczeństwa; zahamowanie rosnącego ryzyka wypadków w
budynkach wyposażonych w dźwigi, które nie spełniają
wymogów bezpieczeństwa i dostępności, w tym ograniczenie
liczby wypadków; poprawa społecznej integracji mieszkańców
(osoby starsze, niepełnosprawne i mające trudności z
poruszaniem się); dostosowanie do norm, dyrektyw,
rozporządzeń oraz zaleceń; wzrost efektywności energetycznej
w mieszkalnictwie (w wyniku modernizacji, wymiany dźwigów).
"Jednocześnie rola samochodu w strefie śródmiejskiej zostanie
W. Smolik,
3.3. Korzystamy z
ograniczona".
Warszawska
przyjaznego
Proponujemy usunąć zapis dotyczący strefy śródmiejskiej.
Masa
systemu
Uważamy, że cała Warszawa mogłaby nieco odetchnąć od
Krytyczna
transportowego
samochodów.

W. Smolik,
Warszawska
Masa
Krytyczna

Uważamy, że w ramach projektowania programów
3.3. Korzystamy z
operacyjnych należałoby podjąć zagadnienie samochodów
przyjaznego
wjeżdżających do miasta. W ramach realizacji celu
systemu
poszkodowani będą Warszawiacy, a uprzywilejowani Ci, którzy
transportowego
wyłącznie korzystają z miejskiej infrastruktury.
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Rozstrzygnięcie
uwag

Uzasadnienie

odrzucono - poza
oddziaływaniem

Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji. Zgłoszona
uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może
zostać uwzględniona. Zwracamy jednak uwagę, że kwestia
dostępności mieszkaniowej podjęta została w opisie celu 2.1.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura oraz rozpatrzone
na etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii.

odrzucono w
całości

Ideą jest wykorzystanie w jak największym stopniu transportu
publicznego w strefie śródmiejskiej, natomiast nie da się
zrezygnować całkowicie z używania samochodów w dzielnicach
obrzeżnych.

do dalszych prac

Kwestia usprawniania systemu transportowego podjęta została w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

elektronicznie
mailem

W. Smolik,
Warszawska
Masa
Krytyczna

Cele strategiczne
i operacyjne

"Najsilniejszy wpływ na osiągnięcie wizji Warszawy będzie
miała realizacja celu 1. Odpowiedzialna wspólnota".
Proponujemy odstąpić od wartościowania, który cel jest
najważniejszy. Uważamy, że to infrastruktura determinuje
użytkownika, co jest zbieżne ze zdaniami poważanych
architektów urbanistów.

uwzględniono
częściowo

elektronicznie
mailem

W. Smolik,
Warszawska
Masa
Krytyczna

Cele strategiczne
i operacyjne

Proponujemy wypracować dodatkowy cel operacyjny (3.4), z
programami szczegółowymi, poświęcony szeroko rozumianemu
bezpieczeństwu: osobistemu, drogowemu i subiektywnemu
poczuciu bezpieczeństwa.

odrzucono w
całości

elektronicznie
mailem

W. Smolik,
Warszawska
Masa
Krytyczna

Wprowadzenie

Propozycja zmiany: Proponujemy określenie "pokoleniom
warszawiaków" zastąpić określeniem "mieszkańcom
Warszawy".
Uzasadnienie: Warszawa ma być przyjazna również dla
mieszkańców niepochodzących z Warszawy.

uwzględniono wprowadzono w
całości

W. Smolik,
Warszawska
Masa
Krytyczna

461

462

463

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Proponujemy zmienić nazwę celu z Funkcjonalna przestrzeń na
Przyjazna przestrzeń.
Uzasadnienie: Funkcjonalna przestrzeń to tak , która dobrze
spełnia swoją funkcję, co wcale nie oznacza, że mieszkańcy
będą chcieli w niej przebywać.
Przykładem mogą być Aleje Jerozolimskie – skrajnie
nieprzyjazne dla pieszych i rowerzystów, w tym obciążone
zanieczyszczeniem powietrza czy hałasem, a są w jakiś sposób
funkcjonalne np. w zakresie komunikacji miejskiej czy
komunikacji samochodowej indywidualnej.
odrzucono w
Uważamy, że przestrzeń miejska powinna być nie tylko
całości
funkcjonalna (jak postulowane), ale również bezpieczna
wygodna i atrakcyjna, czego pojęcie przestrzeni funkcjonalnej
już nie obejmuje.
Jednocześnie zauważamy, iż cele operacyjne odniesione do
tego celu strategicznego („Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni
publicznej”, „Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym”,
„Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego”)
potwierdzają nasze domniemania odnośnie intencji nazwy tego
celu.

elektronicznie
mailem

460

Przedmiot uwagi
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Przez funkcjonalną przestrzeń rozumiemy takie zorganizowanie
miasta, które najlepiej zaspokaja potrzeby różnorodnych
użytkowników (…).

Projekt Strategii koncentruje się na mieszkańcu jako użytkowniku,
ale i twórcy miasta. To decyzje, codzienne działania i zachowania
kształtują Warszawę zarówno w jej wymiarze idei jak i fizycznym
(w tym infrastruktury). Użyte w projekcie Strategii sformułowanie
nie oddaje w pełni zamysłu autorów zapisów (wpływ celu 1 na
pozostałe cele strategiczne) i w związku z tym zostanie
przeformułowany.
Przeprowadzone analizy diagnostyczne nie pozwalają uznać
kwestii bezpieczeństwa w Warszawie jako wyzwania czy też
słabej strony miasta. W projekcie Strategii znajdują się zapisy (cel
3.3.) mówiące o poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w
szczególności rowerzystów i pieszych (określone na bazie
wyników diagnozy). Dodatkowo w celu 3.1. jako jeden z
wymiarów atrakcyjności przestrzeni zostanie dodany wymiar
bezpieczeństwa.
Uwaga zostanie wprowadzona, aby uniknąć skojarzenia
zamykania się Warszawy wyłącznie na mieszkańców urodzonych
w Warszawie.
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zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

464

elektronicznie
mailem

Warszawska
Rada
Działalności
Pożytku
Publicznego

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

465

elektronicznie
mailem

Warszawska
Rada
Działalności
Pożytku
Publicznego

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

elektronicznie
mailem

Warszawska
Rada
Działalności
Pożytku
Publicznego

466

Potencjały i
wyzwania

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi
Mimo zapisu, iż „Najsilniejszy wpływ na osiągnięcie wizji
Warszawy będzie miała realizacja celu 1. Odpowiedzialna
wspólnota” akcenty w Strategii są tak rozłożone, że więcej
uwagi przykłada się do Celu str. 4 – Innowacyjne środowisko,
jest on rozpisany w sposób pogłębiony, podczas gdy Cel str. 1
– Odpowiedzialna wspólnota nie wychodzi poza deklaratywne
sformułowania, że mamy się wzajemnie wspierać i
współdecydować o Warszawie. Cel ten nie zawiera odpowiedzi
na wiele poważnych wyzwań, przed jakimi stoi Warszawa, które
związane są z rozwarstwieniem i wykluczaniem społecznym.
Brak pogłębionych rozwiązań, które mogłyby wyznaczać
możliwe kierunki rozwiązywania czekających nas w najbliższej
przyszłości problemów z różnicowaniem się społeczeństwa
(różnice ekonomiczne, emigranci, starzenie się społeczeństwa),
a także wciąż niskim kapitałem społecznym.
W części Cel strategiczny 1 proponujemy dodać i rozwinąć cel
operacyjny (jako cel 1.1):
„Mamy energię do działania i jesteśmy otwarci na zmiany”
Uzasadnienie: Cele operacyjne „Dbamy o siebie nawzajem” i
„Wspólnie decydujemy o naszym mieście” mają szansę na
powodzenie o ile mieszkańcy i mieszkanki będą do nich
odpowiednio przygotowani. Oznacza to często zaspokojenie
podstawowych potrzeb np. związanych ze zdrowiem czy
poczuciem bezpieczeństwa. Potrzeby te nie zawsze mogą być
zaspokojone poprzez udzielanie sobie wzajemnego wsparcia
(jak w celu 1.1), a jednocześnie są warunkiem koniecznym dla
stworzenia warunków do samopomocy i samoorganizacji.
Dlatego ważne jest wskazanie odrębnego celu. Tym bardzie, że
cel strategiczny 1 ma być kluczowy dla całej strategii, co z
proporcji w opisie i liczby celów operacyjnych zawartych w
projekcie nie wynika.
„Zwiększająca się różnorodność kulturowa, światopoglądowa
oraz różnice związane ze stylem życia osób zamieszkujących
lub odwiedzających miasto” (po stronie potencjałów)
i odpowiednio w części wyzwania:
„Lęk przed innością, mała otwartość na zmiany i różnorodność
wśród mieszkańców Warszawy”
Uzasadnienie: Różnorodność może być jednym z kluczowych
atutów, wyróżniających Warszawę na tle kraju. Sama obecność
osób prezentujących różne kultury, światopoglądy czy styl życia
nie zapewni pozytywnych zmian (a osoby te napływają do
Warszawy traktując to miasto jako szansę na życie zgodne ze
swoimi preferencjami). Bez wsparcia związanego z otwartością
na różnorodność sytuacja ta może raczej wzmacniać napięcia
społeczne niż tworzyć otwartą, różnorodną wspólnotę
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Uzasadnienie

uwzględniono
częściowo

Cel strategiczny 1. Odpowiedzialna wspólnota zostanie
przebudowany, co pozwoli uporządkować opisy poszczególnych
celów operacyjnych jak i pogłębić niektóre zapisy.

odrzucono w
całości

Cała Strategia jest zaplanowana tak, aby włączać wszystkich
mieszkańców w życie miasta we wszystkich sferach życia. W celu
2.2. zapisana jest aktywność prozdrowotna, w celu 2.3. jest mowa
o dostępie do podstawowych usług dla różnych grup
mieszkańców.

uwzględniono
częściowo

Proponowane potencjał i wyzwanie nie stanowią wyróżnika
Warszawy w porównaniu z zagranicznymi miastami
porównawczymi. Jednocześnie w porównaniu do innych
potencjałów i wyzwań cechują się mniejszym znaczeniem, a w
związku z tym nie mogą być uwzględnione w projekcie Strategii.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie

„Duża liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania
związane z rozwiązywaniem problemów wielu grup społecznych
i wzmacniających markę Warszawy poprzez realizowane
działania”. (po stronie potencjałów)Uzasadnienie: W Warszawie
swoją siedzibę ma wiele organizacji pozarządowych, które dla
Urzędu Miasta stanowią partnera w realizowaniu wielu polityk
miejskich. Struktura, a także rozwiązania w zakresie dialogu
między Urzędem Miasta a ngo-sami jest inspiracją dla innych
odrzucono w
samorządów. Zadania realizowane przez organizacje
całości
pozarządowe realnie wpływają na życie mieszkańców
Warszawy i funkcjonowanie miasta jako takiego.Ogólnie –
dobrze by było przemyśleć Strategię pod kątem większego
uwzględnienia roli, jaką mogą odegrać organizacje
pozarządowe w budowaniu przyszłości Warszawy. Aktywni
mieszkańcy to także pracownicy, wolontariusze, aktywiści ngosów.

Duża liczba organizacji pozarządowych wykonujących zadania
państwa/samorządu może równie dobrze świadczyć o
niewydolności administracji lokalnej i spychaniu
odpowiedzialności z instytucji państwowych na obywateli.
Organizacje pozarządowe powinny być raczej obszarem
wolności, samorealizacji i "added value" (np. innowacji) a nie
wykonawcą usług społecznych. W projekcie Strategii przewiduje
się duży udział organizacji pozarządowych jako odbiorców
projektowanej interwencji, jak i jako realizatorów poszczególnych
celów (do projektu Strategii zostanie dodany załącznik, w którym
zostaną wskazani realizatorzy).

elektronicznie
mailem

Warszawska
Rada
Działalności
Pożytku
Publicznego

468

elektronicznie
mailem

Warszawska
Rada
Działalności
Pożytku
Publicznego

Potencjały i
wyzwania

W potencjałach powinna znaleźć się informacja na temat silnie
ukorzenionej historii miasta, jej zabytkach - potencjał miasta
przedstawiony jest w zupełnym oderwaniu od historii i
tożsamości Warszawy

odrzucono w
całości

Proponowany potencjał nie stanowi silnego wyróżnika Warszawy
w porównaniu z zagranicznymi miastami porównawczymi (każde
miasto ma swą historię i tożsamość). Należy zauważyć, że
tożsamość Warszawy współcześnie na bazuje wyłącznie na
przeszłości, ale jest cały czas budowana z uwagi na fakt
dynamicznie zachodzących zmian w mieście oraz napływu
nowych mieszkańców.

469

elektronicznie
mailem

Warszawska
Rada
Działalności
Pożytku
Publicznego

Potencjały i
wyzwania

W wyzwaniach nie przywołano chaosu przestrzennego, który
wielokrotnie był poruszany na grupie przestrzennej.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Lista wyzwań zostanie uzupełniona o kwestie dotyczące ładu
przestrzennego.

470

elektronicznie
mailem

Warszawska
Rada
Działalności
Pożytku
Publicznego

System realizacji

Przyjęte wskaźniki do mierzenia osiągnięcia celów na chwilę
obecna nie posiadają żadnych wartości ani sposobu ich
pomiaru np. cel odsetek mieszkańców uważających, że w
okolicy ich zamieszkania żyje się wygodnie- a jaki odsetek jest
dzisiaj, i ile zamierzamy poprawić ten wskaźnik. Obecna
formuła nie pokaże żaden zmiany jeśli nie ma wartości
wyjściowej. Czy wskaźnik będzie liczony poprzez badanie
społeczne? jeśli tak to bez wartości początkowej, jakikolwiek
odsetek osiągniemy zawsze będzie on mógł być uznany za
sukces. Nawet gdyby spadł, bo tego nie będziemy wiedzieli bez
badań wstępnych.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Wskaźniki zostaną dopracowane, a w załączniku zostanie
zamieszczony szczegółowy opis każdego wskaźnika, w tym m.in.
definicja i źródło danych. Każdy ze wskaźników będzie miał
określoną wartość bazową, pośrednią i docelową.

471

elektronicznie
mailem

Warszawska
Rada
Działalności
Pożytku
Publicznego

System realizacji

Indeks jakości przestrzeni publicznych - a jak ten indeks
zostanie wyliczony , co posłuży do jego wyliczenia, oraz
wartość ma dziś?

pytanie lub
komentarz

Obecnie trwają prace nad szczegółowym określeniem metodyki
obliczania tego wskaźnika. Będzie on bazował na ocenie
(najprawdopodobniej) ponad stu lokalizacji.

467

Potencjały i
wyzwania
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Lp.

472

473

474

475

Forma
zgłoszenia
uwagi
elektronicznie
mailem

elektronicznie
mailem

Osoba /
podmiot
zgłaszający
Warszawska
Rada
Działalności
Pożytku
Publicznego
Wydział
Pomocy
Dziecku i
Rodzinie, Biuro
Projektów i
Pomocy
Społecznej

Przedmiot uwagi

System realizacji

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

W systemie realizacji brak informacji poprzez jakie programy
konkretnie będzie realizowany jaki cel. Tylko takie podejście
pozwoli obiektywnie stwierdzić zmiany.

odrzucono w
całości

Uzasadnienie
Zgodnie z opracowywanymi Standardami dokumentów
programujących rozwój m.st. Warszawy, aby móc realizować
strategię niezbędne jest opracowanie programów wdrożeniowych,
które powinny być opracowywane po przyjęciu strategii.

Wydaje się, że zapis dotyczący rozwoju miejsc opieki dla dzieci
2.3. Korzystamy z do lat 3 jest bardzo ogólny. Zasadny wydaje się rozszerzenie
uwzględniono
usług blisko
informacji o wzroście dostępu do opieki nad mały dzieckiem z
częściowo
domu
uwzględnieniem działań polegających na budowie nowych
żłobków oraz modernizacji już istniejących.

W celu 2.3. jest mowa o zapewnieniu dostępu do podstawowych
usług takich, jak: szkoła, przedszkole, żłobek, przychodnia,
ośrodek pomocy społecznej.

W opisie celu jest zdanie „Wykorzystując komunalny zasób
lokali użytkowych będą wspierane lokalne rynki usług
2.3. Korzystamy z komercyjnych, obejmujące usługi rzemieślnicze i małego
usług blisko
handlu” może warto uzupełnić o człon oraz usługi związane z
domu
opieką nad dzieckiem do lat 3 (ułatwienie dostępu do lokali
użytkowych spełniających wymaganie) np. w ramach
konkursów profilowanych.

Proponowany zapis jest zbyt szczegółowy. W celu 2.3. jest mowa
o zapewnieniu dostępu do podstawowych usług takich, jak:
szkoła, przedszkole, żłobek, przychodnia, ośrodek pomocy
społecznej. Kwestia rozwoju i dostępności także innych miejsc
aktywności jest podejmowana w celu 2.2.

elektronicznie
mailem

Wydział
Pomocy
Dziecku i
Rodzinie, Biuro
Projektów i
Pomocy
Społecznej

elektronicznie
mailem

Wydział
Profilaktyki i
Uzależnień,
1.1. Dbamy o
Biuro Projektów siebie nawzajem
i Pomocy
Społecznej

odrzucono w
całości

W ramach celu operacyjnego 1.1 Dbamy o siebie nawzajem
warto zaznaczyć, że jego realizacja wymaga budowania
uwzględniono
wielopodmiotowych partnerstw, z organizacjami pozarządowymi
częściowo
i instytucjami, działającymi na danym terenie na rzecz
wspierania rodzin.

476

elektronicznie
mailem

Zarząd OW
TUP

Cel operacyjny 2.1 zapowiada rozwinięcie oferty mieszkaniowej
tak, aby była ona dostosowana do potrzeb i możliwości
2.1. Mamy dostęp
finansowych mieszkańców. Nawet w krajach znacznie
do szerokiej
bogatszych, nie udało się do tej pory osiągnąć tego celu. Mając
oferty mieszkań
na uwadze ok. 10-letni horyzont czasowy Strategii należy
zweryfikować ten cel do realnego wymiaru.

477

elektronicznie
mailem

Zarząd OW
TUP

Cel operacyjny 2.3 zapowiada rozwój sieci centrów
2.3. Korzystamy z dzielnicowych – nie definiując tej kategorii ośrodków
usług blisko
administracyjno – usługowych. Jakie funkcje i obiekty tworzyć
domu
będą centra dzielnicowe? Jakich zmian - cel operacyjny budzi
wątpliwości co do jego rzetelności.
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odrzucono w
całości

odrzucono w
całości

Proponowany zapis znajduje się w opisie celu: "zbudowanie
szerokich partnerstw, w tym z organizacjami pozarządowymi,
instytucjami i przedsiębiorcami działającymi na danym terenie
oraz sformalizowanymi i niesformalizowanymi grupami.
Wspieranie rodzin można traktować jako jeden z obszarów,
natomiast zapis celu 1.1. wskazuje na znacznie szerszy obszar,
dlatego taki zapis byłby zbyt szczegółowy.
W projekcie strategii rozwoju Warszawy do 2030 r. wyznaczono
cele, do których będzie zmierzała Warszawa w najbliższych
latach. Poprzez wyznaczenie celu operacyjnego odnoszącego się
do poprawy dostępności mieszkań jest mowa o wyznaczeniu
kierunku, do którego ma zmierzać Warszawa. Poprzez
przypisanie odpowiednich wskaźników, w tym określenie ich
wartości bazowych i docelowych, będzie prowadzony monitoring
postępu realizacji tak sformułowanego celu. Wyznaczenie tego
celu jest przekazaniem impulsu do prowadzenia prac w tym
zakresie, przy czym co istotne, nie ograniczając się tylko do
zasobów komunalnych.
Zasady kształtowania centrów lokalnych będą sformułowane w
studium. Jednocześnie ich charakter i wielkość będą
dostosowane do warunków i potrzeb lokalnych

Lp.

478

479

Forma
zgłoszenia
uwagi

elektronicznie
mailem

elektronicznie
mailem

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Zarząd OW
TUP

Cel operacyjny 2.3 – W opisie tego celu mowa o centrach
subdzielnicowych. Subdzielnica to nowa kategoria w podziale
2.3. Korzystamy z
administracyjnym Warszawy. Wymaga zdefiniowania (lub
usług blisko
skorygowania jeżeli jest to tylko błędne określenie sub-centrów
domu
dzielnicowych – nota bene również niedookreślonych w
projekcie Strategii).

odrzucono w
całości

Zarząd OW
TUP

Cel operacyjny 3.1 – w opisie tego celu zabrakło deklaracji
3.1. Korzystamy z
ograniczania hipertrofii reklamy zewnętrznej. Od 2 lat istnieją
atrakcyjnej
już ku temu możliwości prawno-organizacyjne; ich
przestrzeni
wykorzystanie powinny zostać ukierunkowana odpowiednim
publicznej
zapisem w Strategii.

do dalszych prac

480

elektronicznie
mailem

Zarząd OW
TUP

481

elektronicznie
mailem

Zarząd OW
TUP

Cel operacyjny 3.2 – w ramach tego celu deklarowany jest
rozwój terenów zieleni. Jest to sprzeczne z celem
3.2. Żyjemy w
strategicznym, w którym mowa o zwiększeniu zwartości miasta.
czystym
Jako kryterium oceny realizacji tego celu przyjęto odsetek
środowisku
mieszkańców wykazujących postawy proekologiczne. Czystość
przyrodniczym
środowiska nie zależy tylko od postaw mieszkańców. Mierniki
czystości środowiska są powszechnie znane i nie ma potrzeby
zastępowania ich tak niedookreślonym kryterium.
Cel operacyjny 3.3 – jako miernik przyjęto odsetek
mieszkańców deklarujących odbywanie podróży transportem
publicznym lub rowerem. Pominięto podróże piesze –
deklarowane wcześniej jako jeden z kierunków przekształceń
struktury funkcjonalnej miasta.
3.3. Korzystamy z Ze względu na rozległość Warszawy, nie z wszystkich jej części
przyjaznego
można dojechać rowerem do głównych koncentracji miejsc
systemu
pracy i usług. Także ze względów klimatycznych rower nie
transportowego
może być całorocznym środkiem transportu. W priorytecie dla
transportu zbiorowego trzeba także brać pod uwagę jego
deficytowy charakter dla budżetu miasta. Sprowadzenie
„przyjazności” systemu transportowego do wzrostu udziału
podróży transportem zbiorowym lub rowerem jest zbyt daleko
idącym uproszczeniem.
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Uzasadnienie
Termin „subdzielnice” nie oznacza nowej jednostki terytorialnej.
Termin centrów subdzielnicowych oznacza, że centra obejmą
mniejsze fragmenty dzielnicy. Zasady kształtowania centrów
lokalnych będą sformułowane w studium. Jednocześnie ich
charakter i wielkość będą dostosowane do warunków i potrzeb
lokalnych. Sieć centrów lokalnych została wstępnie określona po
analizach wykonanych przez SARP.
Kwestia estetyki podjęta została w opisie celu 3.1. Ponadto
należy podkreślić, iż trwają konsultacje społeczne uchwały w
sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów malej
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Architektury i Planowania
Przestrzennego) oraz rozpatrzone na poziomie programów
wykonawczych do strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Wskaźnik zostanie dopracowany. Zostanie wprowadzony indeks
jakości środowiska przyrodniczego, który będzie bazował na
danych GUS.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Wskaźnik został uzupełniony o kwestie odnoszące się również do
odbywania podróży pieszo.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

482

elektronicznie
mailem

Zarząd OW
TUP

Cel strategiczny
2. Wygodna
lokalność

483

elektronicznie
mailem

Zarząd OW
TUP

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

484

elektronicznie
mailem

Zarząd OW
TUP

Cele strategiczne
i operacyjne

485

elektronicznie
mailem

Zarząd OW
TUP

Cele strategiczne
i operacyjne

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi
Najpoważniejszym brakiem w sposobie ujęcia celu 2. jest
pominięcie kategorii „osiedla” (rozumianej jako podstawowa
mieszkaniowa jednostka strukturalna). Pojęcie osiedla
społecznego (lub jednostki sąsiedzkiej) ma w Warszawie
wieloletnią tradycję. Wystarczy przypomnieć jeszcze
przedwojenne koncepcje Syrkusów i Brukalskich. Także w
czasach powojennych, kompleksowe podejście do wyposażania
osiedli w usługi podstawowe było kanonem w planowaniu
rozwoju mieszkalnictwa (gorzej bywało z realizacją). Aktualnie,
gdy budownictwo mieszkaniowe realizowane jest głównie przez
niezależnych deweloperów, nienadążanie z wyposażaniem
terenów mieszkaniowych w usługi podstawowe i tereny
rekreacyjne stało się powszechnie krytykowanym
mankamentem w kreowaniu środowiska mieszkaniowego.
Przeciwdziałanie takiej tendencji powinno być jednym z
priorytetów władz Warszawy. Wymaga to wyprzedzającego
określenia modelu współczesnego osiedla społecznego (lub
jednostki sąsiedzkiej).
Jako kryterium realizacji tego celu podano zwartość zabudowy.
Jest to potencjalnie groźne, bowiem sugeruje dalszą (i zgodną
ze strategią rozwoju) zabudowę dotychczasowych terenów
otwartych - pełniących istotną rolę w systemie przyrodniczym i
klimatycznym Warszawy. Lepszym kryterium byłaby
minimalizacja czasów podróży w relacjach: miejsce
zamieszkania – miejsce pracy – miejsce usług i rekreacji.
W projekcie Strategii, wszystkie cele strategiczne i operacyjne
traktowane są w zasadzie równorzędnie (z zastrzeżeniem
wspomnianego
wyeksponowania
celu
„Odpowiedzialna
wspólnota”, co samo w sobie jest znamienne). A przecież ich
osiąganie będzie wpływać w różnym stopniu na dynamikę
rozwoju miasta i stopień zaspakajania potrzeb mieszkańców.
Brak wyraźnie określonych priorytetów powoduje, że Strategia
nie ma waloru jednoznacznej deklaracji władz miasta co do
wiodącego kierunku działań w nadchodzących latach.
W celach strategicznych (i operacyjnych) pominięto całkowicie
międzynarodowe i krajowe funkcje Warszawy. Zagraża to
obniżeniem konkurencyjności Warszawy w sieci stolic
europejskich. To „przeoczenie” jest wynikiem błędnej metodyki
sporządzania Strategii, a także przyjęciem lokalności jako celu
samego w sobie.
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uwzględniono zapis istnieje

Miejsce zamieszkania w celu 2. rozumiane jest jako osiedle i
dzielnica. Celem jest zapewnieniem mieszkańcom podstawowych
usług, miejsc pracy czy oferty spędzania wolnego czasu blisko
domu.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Wskaźnik zostanie dopracowany.

odrzucono w
całości

W opisach celów pokazane są powiązania między celami
operacyjnymi. Ponadto na etapie tworzenia programów
wykonawczych konieczne będzie uwzględnienie tych powiązań.
Wybór czterech celów strategicznych do realizacji do 2030 roku
jest wskazaniem priorytetów.

odrzucono w
całości

Cel 4. Innowacyjne środowisko jest ukierunkowany na
zbudowanie pozycji międzynarodowej Warszawy poprzez
kształtowanie jej jako miasta szeroko rozumianych innowacji
(biznes, nauka, twórczość, sfera społeczna). Na przeciw pełnieniu
funkcji krajowych i międzynarodowych wychodzą również cel 1.
Odpowiedzialna wspólnota (szacunek do drugiego człowieka
niezależnie na pochodzenia, rozwijanie instytucjonalnych relacji w
sieciach krajowych i międzynarodowych) oraz cel 3. Funkcjonalna
przestrzeń (atrakcyjna przestrzeń publiczna, transport).
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487
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Forma
zgłoszenia
uwagi
elektronicznie
mailem

elektronicznie
mailem

elektronicznie
mailem

elektronicznie
mailem

Osoba /
podmiot
zgłaszający
Zarząd OW
TUP

Zarząd OW
TUP

Zarząd OW
TUP

Zarząd OW
TUP

Przedmiot uwagi

Cele strategiczne
i operacyjne

Cele strategiczne
i operacyjne

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi
Pominięciem jest sprawa potrzebnej dywersyfikacji
ekonomicznej bazy rozwoju miasta. Odpowiednio realizowana
reindustrializacja gospodarki krajowej i miejskiej jest
wyzwaniem chwili. Nie powinna być pomijana w strategii
rozwoju.
Zarysowane w projekcie Strategii cele rozwoju powinny
stanowić jedynie ukierunkowanie dalszych prac. W celu
uwiarygodnienia dokumentu i uczynienia zeń pragmatycznej
podstawy prowadzenia polityki rozwoju niezbędne jest
określenie priorytetów dla Warszawy oraz, odpowiednio do
nich, strategicznych zadań (stanowiących ramy przyszłych
programów wykonawczych), a następnie poddanie ich ocenie
wykonalności pod względem rzeczowym i finansowym, z
uwzględnieniem kryteriów ładu przestrzennego.

Uzasadnienie

odrzucono w
całości

Warszawa jest za droga na rozwijania przemysłu jako głównej
gałęzi gospodarki. Rozwój systemu innowacji w ramach celu
strategicznego 4. Innowacyjne środowisko wpłynie na rozwój i
przyciąganie firm działających na polu średnich i wysokich
technologii.

odrzucono w
całości

Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji. Opisy
poszczególnych celów operacyjnych stanowią wytyczne dla
programów wykonawczych.

Formuła prac

Strategia Warszawa 2030 powinna być sporządzana
równocześnie i współzależnie ze sporządzaniem nowego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego m.st. Warszawy. Planowanie zintegrowane,
łączące społeczno-gospodarcze i przestrzenne aspekty
rozwoju, daje bowiem lepsze efekty w postaci synergii niż
rozdzielność obu sfer planowania. Przyjęta zasada
sekwencyjnego sporządzania obu dokumentów nie tworzy
nowej jakości planowania w Warszawie. Zatem czy takie
podejście jest zgodne z literą i duchem ustaw: o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju i o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

pytanie lub
komentarz

O relacji między studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego a strategią rozwoju mówi art.9
ust 2. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Jednocześnie należy podkreślić, iż od samego początku procesu
aktualizacji strategii rozwoju Warszawy w pracach Zespołu
Redakcyjnego uczestniczą przedstawiciele Biura Architektury i
Planowania Przestrzennego, które jest odpowiedzialne w
Urzędzie m.st. Warszawy za studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego. Prace merytoryczne nad
nowym studium zostały już podjęte, a decyzje formalne będą
podejmowane w przyszłym roku. Zespoły ds. studium i strategii
ściśle współpracują ze sobą od początku prac nad oboma
dokumentami.

Formuła prac

Cechą współczesnego planowania strategicznego jest jego
otwartość na partycypacje społeczną. Dlatego jako powszechną
zasadę przyjmuje się, że sam proces tworzenia jest nie mniej
pytanie lub
ważny od jego końcowego rezultatu. Na tle tej uwagi nasuwa
komentarz
się wątpliwość czy autorzy projektu nie poszli za daleko w
dążeniu do uspołecznienia Strategii.

Projekt Strategii #Warszawa2030 powstał na bazie wyników
dyskusji z mieszkańcami, przepracowanych na spotkaniach Grup
Roboczych ds. aktualizacji strategii, a następnie zweryfikowanych
(pod kątem uzasadnia w diagnozie) i uporządkowanych przez
Zespół Redakcyjny ds. aktualizacji strategii (złożony ze
specjalistów Urzędu m.st. Warszawy) oraz ekspertów (dra hab.
Wojciecha Dziemianowicza, dr Annę Domaradzką, dra Michała
Klepkę, dra Mirosława Grochowskiego).
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490

491

492

Forma
zgłoszenia
uwagi

elektronicznie
mailem

elektronicznie
mailem

elektronicznie
mailem

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Zarząd OW
TUP

Zarząd OW
TUP

Zarząd OW
TUP

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Formuła prac

Razi marginalny udział czynników fachowych w procesie
sporządzania strategii, ich rola sprowadza się do bliżej
nieokreślonych czynności organizacyjno-redakcyjnych. Dziwi
fakt nieobecności w procesie przygotowania Strategii radnych
Warszawy. Narzuca się wrażenie, że skądinąd słuszna idea
partycypacji i uspołecznienia w tym przypadku nabrała cech
ideologicznych, ze wszystkimi tego konsekwencjami
umniejszającymi pragmatyczny walor tego dokumentu.
Wrażenie to umacnia specyficzny język i forma zapisu Strategii,
a w szczególności fakt wyeksponowania takich celów jak
„Dbamy o siebie nawzajem”, ”Wspólnie decydujemy o naszym
mieście”.

odrzucono w
całości

Formuła prac

Przyjęte cele będące pochodną oczekiwań i aspiracji
mieszkańców (i innych interesariuszy) są rezultatem decyzji
podjętych w procesie konsultacji społecznych, i mają być one
weryfikowane w procesie konsultacji społecznych. Można więc
powiedzieć, że autorstwo projektu strategii należy de facto do
uczestników konsultacji, a nie do podmiotu urzędowo
odpowiedzialnego za jej przygotowanie.

pytanie lub
komentarz

Formuła prac

Partycypacyjny sposób prac nad strategią powoduje, że cele
nie dają się przełożyć na układ realizacyjny w sposób
pozwalający jednoznacznie określić jej wykonawców oraz
wskazać narzędzia będące w ich dyspozycji. Nie wynika to tylko
z ich ogólności. Chodzi również o to, że cele są adresowane do
bardzo szerokiego kręgu wykonawców (strategia pisana jest
przez wszystkich dla wszystkich). Mają być one osiągane w
wyniku działań jednostek podporządkowanych Radzie m.st.
uwzględniono
Warszawy, ale także w wyniku działań podmiotów od niej
częściowo
niezależnych. W tekście brak wyraźnego rozdzielenia obu tych
sfer realizacyjnych. Dotyczy to zwłaszcza działań podmiotów
prywatnych i trzeciego sektora, w stosunku do których
samorząd warszawski nie posiada mocy sprawczych. W
Strategii brak określenia sposobów, jakimi będą one
stymulowane (bo przecież - nie obligowane) do współdziałania
przy osiąganiu publicznych celów strategicznych. Może to
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Uzasadnienie
Konsultowany dokument jest strategią rozwoju miasta, a zatem
obejmuje różne wymiary rozwoju (społecznego, gospodarczego,
przestrzennego), stąd m.in. sformułowanie celu strategicznego 1.
Odpowiedzialna wspólnota i uszczegóławiających go celów
operacyjnych. Projekt Strategii został przygotowany zgodnie z
metodyką. W prace nad Strategią były zaangażowane Grupy
Robocze ds. aktualizacji strategii, w skład których weszli
specjaliści i eksperci reprezentujący społeczność lokalną, Radni
m.st. Warszawy oraz specjaliści Urzędu m.st. Warszawy.
Dodatkowo cały proces wspiera ekspert wiodący oraz eksperci
dziedzinowi zatrudnieni przez Urząd m.st. Warszawy: dr hab.
Wojciech Dziemianowicz, dr Anna Domaradzka, dr Michał
Grochowski, dr Michał Klepka. Pracami Zespołu Redakcyjnego
ds. aktualizacji strategii kieruje zaś dr Paulina Nowicka. Zarówno
ekspert dziedzinowy jak i kierownik Zespołu Redakcyjnego mają
wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu dokumentów
strategicznych.
Projekt Strategii #Warszawa2030 powstał na bazie wyników
dyskusji z mieszkańcami, przepracowanych na spotkaniach Grup
Roboczych ds. aktualizacji strategii, a następnie zweryfikowanych
(pod kątem uzasadnia w diagnozie) i uporządkowanych przez
Zespół Redakcyjny ds. aktualizacji strategii (złożony ze
specjalistów Urzędu m.st. Warszawy) oraz ekspertów (dra hab.
Wojciecha Dziemianowicza, dr Annę Domaradzką, dra Michała
Klepkę, dra Mirosława Grochowskiego). Tym samym ostateczne
zapisy strategii nie są poprawne pod względem metodycznym i
merytorycznym. Wyniki poszczególnych etapów prac są
zatwierdzane przez Komitet Sterujący ds. aktualizacji strategii
złożony z dyrektorów biur Urzędu, pod przewodnictwem Zastępcy
Prezydenta m.st. Warszawy właściwego strategii. Następnie
wyniki prac są każdorazowo akceptowane przez Prezydenta m.st.
Warszawy.

Zostanie dodany załącznik wskazujący realizatorów
poszczególnych celów operacyjnych.
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uwagi

Osoba /
podmiot
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Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
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Treść uwagi

Uzasadnienie

budzić obawy co do realności osiągnięcia deklarowanych
celów.

493

elektronicznie
mailem

Zarząd OW
TUP

494

elektronicznie
mailem

Zarząd OW
TUP

495

elektronicznie
mailem

Zarząd OW
TUP

Ogólna

Planowanie strategiczne musi charakteryzować się pozornie
sprzecznymi cechami: ogólnością i konkretnością. Te dwie
cechy dają się pogodzić za sprawą metodologii polegającej na
tworzeniu "drzewa celów". Cele strategiczne i operacyjne
charakteryzują się wysokim poziomem ogólności, mają one
wręcz charakter uniwersalny, pozwalający przyjąć je niemal dla
każdego miasta w Polsce. W tekście projektu bardzo trudno
znaleźć ich egzemplifikację poprzez odniesienia do
specyficznych wyzwań stojących przed Warszawą w
nadchodzących latach

odrzucono w
całości

Ogólna

Brakuje w opiniowanym tekście informacji o sporządzeniu
kompleksowej, profesjonalnej diagnozy strategicznej, co może
sugerować, że została ona wypracowana wyłącznie w ramach
modelu partycypacyjnego.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Potencjały i
wyzwania

Sposób ujęcia wyzwań stojących przed Warszawą robi
wrażenie przypadkowości. Przemieszane są różne sfery
funkcjonowania miasta – bardziej i niej ważne, związane z
działalnością PT Władz Miasta i kompletnie z nią niezwiązane.
Uporządkowanie wyzwań, podporządkowane spójnej myśli,
byłoby z korzyścią dla zrozumienia autorskiej oceny sytuacji. W

uwzględniono
częściowo
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Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji. Strategia
odpowiada na kluczowe wyzwania stojące przed Warszawą, choć
nie zawsze nazywa je wprost w nazwach lub opisach celów.
Przykładem tego jest zwiększenie ładu przestrzennego poprzez
kształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta w
oparciu o zasady policentryczności i hierarchiczności. Innym
przykładem jest kwestia starzejącego się społeczeństwa. Cele
określone w Strategii horyzontalnie rozwiązują problem jakości
życia osób starszych. W ramach celu strategicznego 1. w
wymiarze włączenia w życie społeczności, zrozumienia itp. W
ramach celu 2. poprzez zapewnienie podstawowych usług i
miejsc spędzania wolnego czasu w pobliżu miejsca
zamieszkania, przy uwzględnieniu zasad uniwersalnego
projektowania. Cel 3. z kolei mówi m.in. o likwidacji barier
architektonicznych i przestrzennych oraz rozwoju ciągów
pieszych i transportu publicznego, jak również jakości przestrzeni
publicznych.
Diagnoza strategiczna jest dostępna, podobnie jak projekt
strategii rozwoju #Warszawa2030, na stronie internetowej
www.2030.um.warszawa.pl. Diagnozę strategiczną opracował
prof. Wojciech Dziemianowicz, przy wsparciu członków Zespołu
Redakcyjnego ds. aktualizacji strategii.
Lista potencjałów i wyzwań zostanie zweryfikowana pod kątem
wyników analiz diagnostycznych i uporządkowana. Ad. a).
Proponowany potencjał nie stanowi silnego wyróżnika Warszawy
w porównaniu z zagranicznymi miastami porównawczymi (każde
miasto ma swą historię i tożsamość). Należy zauważyć, że
tożsamość Warszawy współcześnie na bazuje wyłącznie na
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496

elektronicznie
mailem

Zarząd OW
TUP

System realizacji

497

elektronicznie
mailem

Zarząd OW
TUP

System realizacji

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi
liście wyzwań brak także kilku istotnych elementów: a) brak
informacji na temat silnie ukorzenionej historii miasta, jej
zabytkach - potencjał miasta przedstawiony w zupełnym
oderwaniu od historii i tożsamości Warszawy; b) w dokumencie
nie odniesiono się do potrzeby poprawy polityki przestrzennej
miasta w jej wszystkich wymiarach, poczynając od
uporządkowania zasad tworzonych dokumentów
planistycznych, wydawanych decyzji po ich realizację, wiążącą
się często z nadmiernymi i przewlekłymi procedurami,
niekonsekwencją oraz działaniem w wbrew wypracowanym
ustaleniom, przyzwalając na narastanie chaosu
przestrzennego, co widoczne jest szczególnie w centrum
miasta, ale także na jego peryferyjnych krańcach; c) pominięto
całkowicie problem niedorozwoju sfery usług podstawowych –
w tym zwłaszcza usług zdrowia i oświaty; opóźnienia w tej
sferze odbijają się negatywnie na chociażby możliwościach
większej aktywizacji zawodowej kobiet; d) pominięto problem
niskiego standardu obsługi komunikacją publiczną wielu części
miasta wyrażający się bardzo długim czasem dojazdu do
centrum z dzielnic peryferyjnych i terenów podmiejskich oraz
tłokiem w pojazdach w godzinach szczytu.
Przyjęto, że Strategia ma mieć charakter kierunkowy i w
związku z tym konieczne będzie przeniesienie jej zapisów na
bardziej szczegółowe dokumenty wykonawcze, którymi będą
programy rozwoju. To generalnie słuszne założenie ma jednak
w tym przypadku lukę, wynikającą z faktu, że w opiniowanym
projekcie brakuje wskazania zadań strategicznych oraz
określenia zasad ich uwzględniania w programach. Przy
uchwalanie Strategii nie będzie zatem pewności, czy
osiągnięcie zakładanych celów będzie wykonalne (rzeczowo,
finansowo i organizacyjnie). Takie zubożenie Strategii, w
stosunku do powszechnie przyjętych standardów powoduje, że
jest ona dokumentem niepełnym, a co za tym idzie nie
poddającym się ocenie merytorycznej.
Wątpliwości dotyczących metodologicznych aspektów
wyznaczania celów Strategii znajdują swoje odbicie w sposobie
określenia wskaźników ich osiągnięcia; nie posiadają one
bowiem żadnych wartości ani sposobu ich pomiaru.
Przykładowo: realizacja celu nr 2 ma być mierzona odsetkiem
mieszkańców uważających, że w okolicy ich zamieszkania żyje
się wygodnie. Ale nie wiadomo, jaki jest dzisiaj poziom
zadowolenia i o ile ma być on podniesiony. Taka formuła
określania wskaźników realizacji celów, charakterystyczna dla
opiniowanego projektu, nie spełnia kryteriów pomiaru
obiektywnego.
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przeszłości, ale jest cały czas budowana z uwagi na fakt
dynamicznie zachodzących zmian w mieście oraz napływu
nowych mieszkańców. Ad. b) W zestawieniu wyzwań zostanie
mocniej uwypuklona kwestia ładu przestrzennego. Ad c). Wśród
zidentyfikowanych wyzwań znajduje się kwestia braku
infrastrukturalnych w niektórych dzielnicach. Ad. d). Na liście
wyzwań znajdują się zapisy mówiące o wciąż zbyt słabo
rozwiniętej sieci komunikacji miejskiej oraz zatłoczeniu miasta i
korkach ulicznych.

uwzględniono
częściowo

Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji. Rozdział
System realizacji określa sposób w jaki planowane jest wdrażanie
zapisów Strategii a co za tym idzie osiągnięcie celów. Mając na
uwadze zwiększenie przejrzystości pod tym katem, zapisy te
zostaną uszczegółowione.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Każdy ze wskaźników zostanie określony przez wartości bazowe,
pośrednie (dla roku 2023) oraz docelowe (dla roku 2030).

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi
Przyjęta w projekcie Strategii zasada pojedynczych
(zagregowanych) kryteriów oceny stopnia realizacji celów
prowadzi do ich niezrozumiałości i często także
nieadekwatności. Z tego punktu widzenia lepszym
rozwiązaniem byłoby przyjęcie większej liczby kryteriów – za to
bardziej konkretnie odnoszących się do deklarowanych celów
operacyjnych.
Projekt Strategii w ogóle nie odnosi się do żadnych regulacji
prawnych (do ustaw: o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o
samorządzie gminnym).
W świetle
systemowego
porządku
(prawnego
i
metodologicznego) dokumenty planistyczne dzieli się na
strategiczne i operacyjne, a te pierwsze na długookresowe i
średniookresowe. Tymczasem we „Wprowadzeniu” do
opiniowanego projektu czytamy: „Strategia jest dokumentem
ogólnym, określającym wizję Warszawy w 2030 roku oraz
długo- i średniookresowe cele, które mają doprowadzić do jej
urzeczywistnienia”. Ta zapowiedź nie znajduje potwierdzenia w
dalszej części tekstu; tam mówi się tylko o celach
strategicznych i operacyjnych, ale bez podania ich horyzontu
czasowego. Tymczasem przyjęty dla Strategii horyzont
czasowy roku 2030-go oznacza de facto 10-letni czas dla
realizacji jej ustaleń, co jest okresem właściwym dla planowania
operacyjnego, a nie strategicznego (które powinno obejmować
okres minimum 25-letni). O braku systemowej koncepcji
opiniowanego projektu może również świadczyć zdanie,
mówiące o operacyjnym w stosunku do Strategii charakterze
studium
uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego.

uwzględniono
częściowo

Wskaźniki zostaną dopracowane, a w załączniku do Strategii
zostaną podane szczegółowe informacje o wskaźniku. Zbyt duża
liczba wskaźników byłaby niezgodna z powszechnie przyjętymi
zasadami w zakresie monitoringu tego typu dokumentów.

odrzucono w
całości

Nie ma obowiązku prawnego odnoszenia się w strategii do
jakichkolwiek regulacji prawnych. Strategia jest dokumentem
określającym rozwój Warszawy i nie jest sprzeczna z przepisami
przywołanych ustaw.

uwzględniono
częściowo

Zapisy zostaną przeredagowane w celu uniknięcia nieścisłości.
Podległość studium względem strategii jest uregulowana
przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (art. 9 ust. 2).

498

elektronicznie
mailem

Zarząd OW
TUP

System realizacji

499

elektronicznie
mailem

Zarząd OW
TUP

Wprowadzenie

500

elektronicznie
mailem

Zarząd OW
TUP

Wprowadzenie

Związek
Dużych Rodzin
3+

Obszar mieszkaniowy. Więcej domów i mieszkań
spełniających oczekiwania dużych rodzin. Tzn. tanie i
dostępne na kieszeń dużej rodziny i łatwe do zamiany na
większe, gdy rodzina będzie się powiększać. Preferowanie
2.1. Mamy dostęp dużych rodzin w dostępie do mieszkań komunalnych.
do szerokiej
Samorząd lokalny może tu ustalić kryteria objęcia rodzin
do dalszych prac
oferty mieszkań
wielodzietnych pomocą w zapewnieniu odpowiednich warunków
mieszkaniowych dla najbardziej potrzebujących (szczegółowe
oczekiwania ZDR3+ zostały wyrażone m.in. przy konsultacjach
społecznych nad Narodowym Programem Mieszkaniowym,
które przekazujemy w załączeniu).

501

elektronicznie
mailem

150

Uzasadnienie

Kwestia mieszkalnictwa została podjęta w opisie celu 2.1.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Lokalowej) oraz rozpatrzone
na poziomie programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów.

Lp.

502

503

504

505

Forma
zgłoszenia
uwagi

elektronicznie
mailem

elektronicznie
mailem

elektronicznie
mailem

elektronicznie
mailem

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Związek
Dużych Rodzin
3+

Związek
Dużych Rodzin
3+

Związek
Dużych Rodzin
3+

Związek
Dużych Rodzin
3+

Przedmiot uwagi

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Treść uwagi

Przestrzeń dla rodzin z dziećmi. Więcej klubów dla matek,
ojców i dziadków. Powinny to być miejsca spotkań oddzielnie
dla matek, ojców, dziadków, gdzie np. matki z małymi dziećmi
mogłyby się spotkać, porozmawiać wysłuchać ciekawych
wykładów o odpowiedzialnym rodzicielstwie. Dla ojców i np. ich
synów miejsce spotkań w formule warsztatów i wspólnego
majsterkowania i wykładów dla rodziców o odpowiedzialnym
ojcostwie. Powinna być wprowadzona zasada, że w miejscu
tworzenia nowych osiedli powinna być zaplanowana
odpowiednia przestrzeń rodzinna umożliwiająca takie
spotkania.

Wraz z tworzonymi osiedlami powinna towarzyszyć
odpowiednia infrastruktura dla dużych rodzin tzn. żłobki,
przedszkola, szkoły. Niestety praktyka ostatnich lat pokazuje,
2.3. Korzystamy z
że bardzo dużo nowych osiedli jest ich pozbawiona. Prowadzi
usług blisko
to do przepełnienia klas w szkołach i przedszkolach,
domu
konieczności dowożenia dzieci do innych szkół/przedszkoli,
gdzie są miejsca daleko poza miejscem zamieszkania.
Przyczynia się to do wzrostu kosztów utrzymania takich rodzin.
Buspas dla rodzin wielodzietnych. Z uwagi na trudności w
dojazdach w różne miejsca Warszawy szczególnie w godzinach
szczytu (dowożenie i odwożenie dzieci) oraz długi czas
wyczekiwania w korkach proponuje się umożliwienie dla rodzin
wielodzietnych korzystania z tzw. buspasów. Powinno to
3.3. Korzystamy z zapewnić szybsze przemieszczanie się, oszczędność czasu i
przyjaznego
paliwa zważywszy, że wiele rodzin 3+ dowozi dzieci często
systemu
poza przypisany rejon do szkół i przedszkoli (brak miejsc).
transportowego
Rodziny takie można wylegitymować Kartą Dużej Rodziny.
Ponadto dzieci z takich rodzin dowożone są często na różne
zajęcia dodatkowe, co przyczynia się do wielu przejazdów
dziennie. To udogodnienie powinno być pośrednim
rozwiązaniem wynikającym z braku odpowiedniej liczby miejsc
dla dzieci w placówkach edukacyjnych.
Uruchomienia przy niewielkim wsparciu środków
publicznych programów edukacyjnych dla rodziców i
młodzieży nastawionych na budowanie trwałych relacji w
rodzinie. Szerzej można przeczytać jak to zrobiono w Islandii
Cel strategiczny
lub na stronie gminy urzędu Grodziska Mazowieckiego. W
1.
wyniku podjęcia systematycznych działań w dość krótkim
Odpowiedzialna
kilkuletnim okresie pogłębiono relacje w rodzinie w efekcie
wspólnota
czego poprawiło się bezpieczeństwo rodzin i spadł wskaźnik
uzależnień młodocianych w szkołach i poza nimi. Szerzej na:
http://pl.aleteia.org/2017/02/15/islandia-ma-swietny-sposob-nawalke-z-uzaleznieniem-czy-ktos-zwraca-na-to-uwage/. Można
tu skorzystać z doświadczeń różnych stowarzyszeń jak np.

151

Rozstrzygnięcie
uwag

Uzasadnienie

do dalszych prac

Kwestia dostępności do miejsc aktywności i zapewnieniu w nich
różnorodnej oferty spędzania wolnego czasu została podjęta w
opisie celu 2.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów.

uwzględniono zapis istnieje

W celu 2.3. jest mowa o podstawowych usługach takich, jak:
szkoła, przedszkole, żłobek, przychodnia, ośrodek pomocy
społecznej.

do dalszych prac

Kwestia usprawniania systemu transportowego podjęta została w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów.

do dalszych prac

Kwestia budowania odpowiedzialnej wspólnoty została podjęta w
opisie celu 1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi
organizacji ojcowskiej Tato.net (więcej na: http://tato.net/)
formującej ojców.

506

507

elektronicznie
mailem

elektronicznie
mailem

Związek
Dużych Rodzin
3+

Związek
Dużych Rodzin
3+

projektów.

Cele strategiczne
i operacyjne

Zachęcanie lokalnych przedsiębiorców do promowania i
propagowania Karty Dużej Rodziny (KDR). Przedsiębiorcy
oferujący zniżki i ulgi przy zakupach swoich produktów dla
dużych rodzin mogą być doceniani umieszczeniem na
specjalnej liście prowadzonej przez naszą organizację. Od
lutego br. Związek Dużych Rodzin 3+ przejął od Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej obsługę KDR. Nasze kilkuletnie
doświadczenia pokazują, że przedsiębiorcy przystępujący do
KDR osiągają wyraźne korzyści, to rozpoznanie marki firmy
wśród wielodzietnych i zwiększenie zakupów. Więcej na:
http://www.kartaduzejrodziny.pl/firmy-w-programie-duzejrodziny/312-karta-duzej-rodzina-lista-znizek-cz-iii.html

do dalszych prac

Cele strategiczne
i operacyjne

Punkt Promocji Rodziny w mieście. Wiele rodzin zwraca
uwagę na brak zintegrowanej informacji o ofercie dla nich.
Miasto powinno stworzyć np. wzorem miasta Poznań Punkt
Inicjatyw Rodzinnych, gdzie w jednym miejscu rodziny będą
mogły zasięgnąć informacji o wydarzeniach, promocjach dla
nich dedykowanych. Więcej na:
https://www.pcs-poznan.pl/index.php/pl/centrum-inicjatywrodzinnych/141-cir-kontakt

do dalszych prac

152

Uzasadnienie

Kwestia społecznej odpowiedzialności biznesu zostanie
uwzględniona w ramach celu 2.4. Tworzymy warunki przyjazne
biznesowi, Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura ((Biuro Rozwoju
Gospodarczego, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestie dostępu do usług oraz miejsc aktywności uwzględnione
w ramach celu 2.3. i 2.2. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Pomocy i Projektów Społecznych) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

508

elektronicznie
mailem

Związek
Dużych Rodzin
3+

Ogólna

Więcej ulg i rabatów dla rodzin i ich zwiększania w
przypadku większej liczby dzieci. Wzorem miast, które ten
system wprowadziły powinno to prowadzić do zwiększenia
frekwencji korzystających z zajęć w placówkach kulturalnych i
sportowych w mieście. Niestety w mieście stołecznym system
ulg i rabatów w wielu miejscach jak teatry, kina, ośrodki
sportowe (typu OSiR) nie uwzględniają w swojej ofercie aspektu
wielodzietności, a jeśli już to zniżki są rzędu 5, 10% i bardzo
do dalszych prac
często na wybrane zajęcia. Dla porównania w innych dużych
miastach, a nawet okolicznych miejscowościach wokół W-wy
jak Ząbki, Marki obowiązują inne standardy np. darmowa
komunikacja miejska, 50% zniżki na zajęcia np. w Mareckim
Ośrodku Kultury, łącznie z okazjonalnym kinem, 25% zniżki na
świadczenia w mareckich przedszkolach publicznych.
Warszawa jest droga i wiele dużych rodzin woli osiedlać się
poza W-wą!!!

509

elektronicznie
mailem

Związek
Dużych Rodzin
3+

Ogólna

Powyższe działania powinny mieć charakter systematyczny, nie odrzucono w
oderwany od siebie.
całości

Uzasadnienie

Kwestia zwiększenia uczestnictwa w kulturze czy edukacji została
podjęta w opisie celu 4.1. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Pomocy i Projektów Społecznych) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów.
Sposób realizacji poszczególnych celów operacyjnych zostanie
określony w programach wykonawczych.

2. Uwagi zgłoszone papierowo i w punktach konsultacyjnych
Lp.

510

Forma
zgłoszenia
uwagi

papierowo
urna

Osoba /
podmiot
zgłaszający

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Wprowadzenie Warszawskiej Karty Seniora umożliwiłaby
objęcie troską osoby starsze i zmianę sposobu spędzania
wolnego czasu. Karta uprawniałaby do zniżek na bilety do
obiektów kulturalnych.
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do dalszych prac

Uzasadnienie
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Centrum Komunikacji Społecznej) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Treść uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Uzasadnienie

511

papierowo
urna

mieszkanka /
mieszkaniec

2.1. Mamy dostęp
Osiedle budowane na potrzeby miasta - miasta wynajmowałyby
do szerokiej
bezpośrednio mieszkańcom lokale mieszkalne
oferty mieszkań

do dalszych prac

Kwestia mieszkalnictwa została podjęta w opisie celu 2.1.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Lokalowej) oraz rozpatrzone
na poziomie programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów.

512

papierowo
urna

mieszkanka /
mieszkaniec

2.1. Mamy dostęp Oferta mieszkaniowa dostosowana do potrzeb i możliwości
do szerokiej
finansowych mieszkańców. Rozwój zasobu mieszkań
oferty mieszkań
komunalnych

uwzględniono zapis istnieje

Zapisy takie zawiera cel 2.1.

513

papierowo
urna

mieszkanka /
mieszkaniec

514

papierowo
urna

mieszkanka /
mieszkaniec

515

papierowo
urna

mieszkanka /
mieszkaniec

516

papierowo
urna

mieszkanka /
mieszkaniec

517

papierowo
urna

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

2.3. Korzystamy z
usług blisko
domu
3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
przestrzeni
publicznej
3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym
3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Żeby były ładne i wyremontowane, czyste i bezpieczne boiska
do siatkówki, ponieważ bardzo rzadko można takie znaleźć.
Przeważnie są tylko do piłki nożnej. Bardzo bym chciała, aby
do dalszych prac
znalazły się w okolicach lub na samej Chomiczówce. To
pomoże rozwinąć młode talenty, które swój wolny czas przełożą
na trenowanie

Kwestia dostępności i jakości miejsc aktywności w okolicy
zamieszkania została podjęta w celu 2.2. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Sportu i Rekreacji) oraz rozpatrzone na poziomie programów
wykonawczych do strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów.

Zapewnienie dostępu do usług w pobliżu miejsc zamieszkania
(ochrona zdrowia, pomoc społeczna, usługi administracyjne)

uwzględniono zapis istnieje

Zapisy takie zawiera cel 2.3.

Likwidacja barier architektonicznych i przestrzennych oraz
poprawa użyteczności i estetyki przestrzeni publicznej

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia likwidacji barier architektonicznych i przestrzennych jest
zawarta w opisie celu 3.1. oraz 3.3., a kwestia poprawy
użyteczności i estetyki przestrzeni publicznych jest zapisana w
celu 3.1.

Wskaźnik "Odsetek mieszkańców wykazujących postawy
proekologiczne" nie jest dobrym wskaźnikiem i powinien zostać
zastąpiony bardziej złożonym indeksem.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Wskaźnik zostanie zastąpiony indeksem jakości środowiska
przyrodniczego.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, stosowanie
rozwiązań energooszczędnych. Kształtowanie wiedzy
ekologicznej i postaw ekologicznych w celu zwiększenia
komfortu życia mieszkańców

uwzględniono zapis istnieje

Zapisy takie zawiera cel 3.2.
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Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Treść uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Uzasadnienie

518

papierowo
urna

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
Rozwinięta sieć transportu publicznego - przede wszystkim
przyjaznego
rozbudowa sieci metra (na przedmieścia), a także PPL Modlin z
systemu
Warszawą
transportowego

do dalszych prac

Kwestia usprawniania systemu transportowego podjęta została w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów.

519

papierowo
urna

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Rozwinięcie systemu komunikacji miejskiej w celu ograniczenia
systemu
ruchu samochodowego.
transportowego

uwzględniono zapis istnieje

Zapisy takie zawiera cel 3.3.

520

papierowo
urna

mieszkanka /
mieszkaniec

4.4. Inspirujemy
świat

Ułatwienie nawiązywania relacji zagranicznych, włączanie się w
projekty międzynarodowe

uwzględniono wprowadzono w
całości

521

papierowo
urna

mieszkanka /
mieszkaniec

Cele strategiczne
i operacyjne

Przedstawiona wizja oraz cele strategiczne i operacyjne
sformułowane są zbyt ogólnie. Brak jest konkretnych efektów
wcielenia strategii w życie.

odrzucono w
całości

522

papierowo
urna

mieszkanka /
mieszkaniec

Formuła prac

523

papierowo
urna

mieszkanka /
mieszkaniec

524

papierowo
urna

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Wizja

Od strategii oczekiwałoby się, żeby obowiązywała dłuższy
okres niż 10 czy 12 lat
Szukając tego, co ważne a w strategii nie widać: akcent jest na
lokalność i świetnie. Strategia to wskazanie tego, co
ważniejsze, priorytetów - i to też jest dobrze. Ale brak/słabo
zaakcentowane wydają mi się niektóre tematy trochę
mieszczące się w tym, co jest, trochę nie, w szczególności to:
1) kwestia ludzi starszych rozumianych przekrojowo, 2) sport
powszechny, aktywność, zdrowie 3) no i najważniejsze: Wisła
nie tylko jako urbanistyczna oś miasta czy obszar przyrodniczy,
ale jako miejsce aktywności pozawakacyjnej.
Utopii jeśli nadal PO/HGW/N/SLD będzie dążyć do utworzenia
miast enklaw, państw w państwie stanowiących swoje przepisy
prawa niezgodne z konstytucją, prawem wyższego stopnia czy
interesem publicznym

155

odrzucono w
całości

Skorygowany zapis: "Prowadzone będą również działania
ułatwiające poszukiwanie partnerów zagranicznych,
nawiązywanie relacji zagranicznych oraz włączenie się w sieci i
projekty międzynarodowe".
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Szczegółowe rozwiązania powinny być zawarte w programach
wykonawczych poszczególnych celów operacyjnych.
Horyzont czasowy Strategii jest dostoswany do dokumentów
wyższego rzędu.

uwzględniono
częściowo

Ad. 1. W projekcie Strategii zostanie podkreślone, że cele
sformułowane są tak, aby zapewnić jak najlepszą jakość życia
wszystkim mieszkańcom. Ad. 2. W ramach celu 1.
Odpowiedzialna wspólnota zostanie wyodrębniony cel
dedykowany m.in. postawom prozdrowotnym. Ad. 3. Cel 2.2.
zostanie przeanalizowany pod kątem uwzględnienia postulatu.

pytanie lub
komentarz

Zgodnie z ustawą o wojewodzie i administracji rządowej w
województwie nad zgodnością z prawem polskim przyjmowanych
przez Radę m.st. Warszawy uchwał czuwa wojewoda
mazowiecki.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

525

Punkt
konsultacyjny
w CH Blue
City,
22.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Możliwość wpływu mieszkańców na wydatki.

uwzględniono zapis istnieje

526

Punkt
konsultacyjny
w CH Blue
City,
22.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Wydłużenie czasu pracy urzędników.

do dalszych prac

527

Punkt
konsultacyjny
w CH Blue
City,
22.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Możliwość załatwienia wszystkich spraw urzędowych w jednym
budynku.

do dalszych prac

528

Punkt
konsultacyjny
w CH Blue
City,
22.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Budowa nowych placów zabaw dla dzieci i rodziców.

do dalszych prac
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Uzasadnienie
Uwaga wpisuje się w opis celu 1.2., który zakłada, że zwiększeniu
ulegnie transparentność funkcjonowania samorządu,
prowadzenie otwartej polityki informacyjnej i rozwijanie
instrumentów współdziałania i wspólnego podejmowania decyzji.
Nacisk zostanie położony także na edukację obywatelską,
upowszechnianie wiedzy na temat funkcjonowania samorządu
poprzez włączanie mieszkańców we współdecydowanie o
mieście.
Zgodnie z obowiązującym kodeksem praczy nie można wydłużyć
czasu pracy. Jeżeli chodzi o dostosowanie godzin pracy do
potrzeb mieszkańców, to uwaga będzie przekazana do
właściwego merytorycznie biura (Biuro Organizacji Urzędu) oraz
będzie rozpatrzona na poziomie programów wykonawczych do
Strategii.
Kwestia usprawniania sposobu funkcjonowania urzędu została
podjęta w opisie celu 1.2. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Organizacji Urzędu) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia miejsc aktywności została podjęta w opisie celu 2.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Sportu i Rekreacji) oraz rozpatrzone
na etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

529

Punkt
konsultacyjny
w CH Blue
City,
22.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Większa liczba bibliotek i lepiej wyposażone istniejące.

do dalszych prac

530

Punkt
konsultacyjny
w CH Blue
City,
22.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Brakuje basenów i hal sportowych.

do dalszych prac

531

Punkt
konsultacyjny
w CH Blue
City,
22.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Powinien być tańszy dostęp do kultury (muzea, teatry).

do dalszych prac

157

Uzasadnienie
Kwestia tworzenia przyjaznych warunków do życia, miejsc
aktywności, oferującej zróżnicowaną ofertę edukacyjną,
kulturalną, sportową w każdej dzielnicy tak, aby mieszkańcy mogli
aktywnie spędzać czas wolny blisko domu został podjęty w celu
2.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Kultury) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia miejsc aktywności została podjęta w opisie celu 2.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Sportu i Rekreacji) oraz rozpatrzone
na etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia oferty kulturalnej i jej dostępności została podjęta w
opisie celu 2.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Kultury)
oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych
do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Treść uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Uzasadnienie

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Organizowanie koncertów na świeżym powietrzu.

do dalszych prac

Kwestia oferty spędzania czasu wolnego została podjęta w opisie
celu 2.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Zwiększenie ilości miejsc kultury (kina, teatry).

uwzględniono zapis istnieje

Cel 2.2 zakłada tworzenie przyjaznych warunków do życia, miejsc
aktywności, oferującej zróżnicowaną ofertę edukacyjną,
kulturalną, sportową w każdej dzielnicy tak, aby mieszkańcy mogli
aktywnie spędzać czas wolny blisko domu.

mieszkanka /
mieszkaniec

2.3. Korzystamy z
usług blisko
Większa liczba żłobków, przedszkoli i klubów seniora.
domu

uwzględniono zapis istnieje

W celu 2.3. jest mowa o zapewnieniu dostępu do podstawowych
usług takich, jak: szkoła, przedszkole, żłobek, przychodnia,
ośrodek pomocy społecznej. Kwestia rozwoju i dostępności także
innych miejsc aktywności jest podejmowana w celu 2.2.

mieszkanka /
mieszkaniec

2.4. Tworzymy
warunki
przyjazne
biznesowi

uwzględniono zapis istnieje

536

Punkt
konsultacyjny
w CH Blue
City,
22.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Ustawienie kurtyn wodnych.
przestrzeni
publicznej

do dalszych prac

537

Punkt
konsultacyjny
w CH Blue
City,
22.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

uwzględniono wprowadzono w
całości

532

533

534

535

Punkt
konsultacyjny
w CH Blue
City,
22.04.2017

Punkt
konsultacyjny
w CH Blue
City,
22.04.2017
Punkt
konsultacyjny
w CH Blue
City,
22.04.2017
Punkt
konsultacyjny
w CH Blue
City,
22.04.2017

Więcej lokalnych miejsc handlowych, sklepy "rodzinne", nie
tylko galerie i supermarkety.

Zachować kliny napowietrzające Warszawę.

158

W opisie celu 2.3. wskazano, że: "Wykorzystując komunalny
zasób lokali użytkowych będą wspierane lokalne rynki usług
komercyjnych, obejmujące usługi rzemieślnicze i małego handlu".
Szczegółowe rozwiązania zostaną opracowane na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii.
Kwestia kształtowania atrakcyjnych przestrzeni publicznych
podjęta została w opisie celu 3.1. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Zapisy strategii zostaną uzupełnione o kwestie
zachowania/ochrony klinów napowietrzających.

Lp.

538

539

Forma
zgłoszenia
uwagi
Punkt
konsultacyjny
w CH Blue
City,
22.04.2017
Punkt
konsultacyjny
w CH Blue
City,
22.04.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Działania prowadzące do zmniejszenia smogu.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.2.

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Większa ilość terenów zielonych.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia rozwoju terenów zieleni została uwzględniona w zakresie
interwencji celu 3.2.

540

Punkt
konsultacyjny
w CH Blue
City,
22.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Ekologiczne samochody preferencjami w dostępie do
systemu
przestrzeni miejskiej.
transportowego

do dalszych prac

541

Punkt
konsultacyjny
w CH Blue
City,
22.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Obowiązkowe miejsca parkingowe w nowobudowanych biurach
systemu
i osiedlach.
transportowego

do dalszych prac

542

Punkt
konsultacyjny
w CH Blue
City,
22.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Zwiększenie liczby buspasów.
systemu
transportowego

do dalszych prac

159

Kwestia promowania alternatywnych napędów w transporcie
indywidualnym podjęta została w opisie celu 3.3. Zgłoszona
uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może
zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe
rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego merytorycznie
biura (Biuro Rozwoju Gospodarczego) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia uporządkowania zasad parkowania została podjęta w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia doskonalenia transportu publicznego podjęta została w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

543

Punkt
konsultacyjny
w CH Blue
City,
22.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Budowa podziemnych parkingów w centrum miasta oraz w
systemu
miejscach turystycznych.
transportowego

do dalszych prac

544

Punkt
konsultacyjny
w CH Blue
City,
22.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Zwiększenie ilości ścieżek rowerowych.
systemu
transportowego

uwzględniono zapis istnieje

545

Punkt
konsultacyjny
w CH Blue
City,
22.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Dokończenie obwodnicy po stronie wschodniej i południowej.
systemu
transportowego

do dalszych prac

546

Punkt
konsultacyjny
w CH Blue
City,
22.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Ograniczenie ruchu dla samochodów ciężarowych w mieście.
systemu
transportowego

do dalszych prac

160

Uzasadnienie
projektów do realizacji.
Kwestia uporządkowania zasad parkowania została podjęta w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia rozwoju systemu transportu rowerowego została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.3.
Kwestia doskonalenia transportu publicznego podjęta została w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia usprawniania przemieszczania się po mieście podjęta
została w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
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Forma
zgłoszenia
uwagi

547

Punkt
konsultacyjny
w CH Blue
City,
22.04.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający
mieszkanka /
mieszkaniec

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Przedmiot uwagi

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Wprowadzenie autobusów o napędzie elektrycznym.
systemu
transportowego

uwzględniono zapis istnieje

Uzasadnienie

W celu 3.3. znajduje się zapis dotyczący promowania
alternatywnych napędów w transporcie publicznym i
indywidulanym.
Kwestia usprawniania przemieszczania się po mieście podjęta
została w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia integracji i miejsca aktywności, które będą jej sprzyjały
została podjęta w opisie celu 1.1. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura
(Centrum Komunikacji społecznej) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

548

Punkt
konsultacyjny
w CH Blue
City,
22.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej.
systemu
transportowego

do dalszych prac

549

Punkt
konsultacyjny
w CH Blue
City,
22.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Wspólne uprawianie zieleni np. borówki, sałata, truskawki.

do dalszych prac

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Dużo lepszy PR władz miasta.

uwzględniono zapis istnieje

W Strategii w calach 1.2., 4.3. i 4.4. podjęto (w różnych
zakresach) kwestię komunikowania się Urzędu z bliższym i
dalszym otoczeniem.

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Użytkowanie wieczyste - możliwość wykupu na własność na
przystępnych warunkach.

odrzucono w
całości

W projekcie Strategii znajdują się zapisy mówiące o
podporzadkowaniu polityki gruntowej polityce przestrzennej m.st.
Warszawy. Kwestia użytkowania wieczystego jest sprawą zbyt
szczegółową do podjęcia jej w Strategii.

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Dbanie o młode rodziny.

odrzucono niezrozumiałe

Uwaga niezrozumiała.

550

551

552

Punkt
konsultacyjny
w CH Blue
City,
22.04.2017
Punkt
konsultacyjny
w CH Blue
City,
22.04.2017
Punkt
konsultacyjny
w CH Blue
City,
22.04.2017

161

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie
Kwestia włączanie mieszkańców w podejmowanie decyzji zawiera
się w opisie celu 1.2. Wspólnie decydujemy o naszym mieście.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Centrum Komunikacji społecznej) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Uwaga wpisuje się w opis celu 1.2. Wspólnie decydujemy o
naszym mieście, który zakłada, że zwiększeniu ulegnie
transparentność funkcjonowania samorządu, prowadzenie
otwartej polityki informacyjnej i rozwijanie instrumentów
współdziałania i wspólnego podejmowania decyzji.
Uwaga wpisuje się w opis celu 1.2. Wspólnie decydujemy o
naszym mieście, który zakłada, że zwiększeniu ulegnie
transparentność funkcjonowania samorządu, prowadzenie
otwartej polityki informacyjnej i rozwijanie instrumentów
współdziałania i wspólnego podejmowania decyzji. Nacisk
zostanie położony także na edukację obywatelską,
upowszechnianie wiedzy na temat funkcjonowania samorządu
poprzez włączanie mieszkańców we współdecydowanie o
mieście.

553

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Kreowanie spotkań sąsiedzkich - rozmowy o zagospodarowaniu
do dalszych prac
przestrzeni.

554

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Mieszkańcy powinni mieć większy wpływ na decyzje
podejmowane w urzędach.

uwzględniono zapis istnieje

555

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Organizacja konsultacji społecznych.

uwzględniono zapis istnieje

556

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Jesteśmy odpowiedzialni za budżet miasta, mieszkamy w
Warszawie - płaćmy podatki w Warszawie.

uwzględniono zapis istnieje

Uwaga wpisuje się w opis celu 1.2. Wspólnie decydujemy o
naszym mieście, który zakłada położenie większego na włączanie
mieszkańców we współdecydowanie o mieście.

do dalszych prac

Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Centrum Komunikacji Społecznej) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia grodzenia będzie regulowała uchwała krajobrazowa
Rady m.st. Warszawy

557

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

558

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.1. Mamy dostęp
do szerokiej
Przeciwdziałanie grodzeniu osiedli.
oferty mieszkań

Zwiększenie kwot na budżety partycypacyjne.

162

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

559

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

560

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

561

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

562

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie
Kwestia rozwoju mieszkań komunalnych i socjalnych została
podjęta w opisie celu 2.1. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Lokalowej) oraz rozpatrzone na poziomie programów
wykonawczych do strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestie miejsc aktywności, oferty kulturalnej, edukacyjnej oraz
kwestie związane z przyciąganiem do Warszawy ciekawych
wydarzeń zostały podjęte w opisie celów 2.2. i 4.3. Zgłoszona
uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może
zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe
rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego merytorycznie
biura (Biuro Edukacji) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

2.1. Mamy dostęp
Gwarancja mieszkań dla samousamodzielniającej się
do szerokiej
młodzieży.
oferty mieszkań

do dalszych prac

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Organizacja darmowych zajęć rekreacyjnych dla dzieci.

do dalszych prac

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Tworzenie miejsc dla rodziców z dziećmi.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia rozwoju i dostępności miejsc aktywności w pobliżu
miejsca zamieszkania jest podejmowana w celu 2.2.

do dalszych prac

Kwestia dostępności usług blisko domu została podjęta w opisie
celu 2.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Lokalowej) oraz rozpatrzone
na poziomie programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

mieszkanka /
mieszkaniec

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Otwarcie nowych kawiarni.

163

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie
Kwestia miejsc aktywności została podjęta w opisie celu 2.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Sportu i Rekreacji) oraz rozpatrzone
na etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia miejsc aktywności została podjęta w opisie celu 2.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Sportu i Rekreacji) oraz rozpatrzone
na etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

563

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Tworzenie dużych placów zabaw dla dzieci.

do dalszych prac

564

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Tworzenie boisk do siatkówki oraz koszykówki.

do dalszych prac

565

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Wyrównanie różnic między dzielnicami w dostępie do usług
kulturalnych.

uwzględniono zapis istnieje

Cel 2.2 zakłada tworzenie przyjaznych warunków do życia, miejsc
aktywności, oferującej zróżnicowaną ofertę edukacyjną,
kulturalną, sportową w każdej dzielnicy tak, aby mieszkańcy mogli
aktywnie spędzać czas wolny blisko domu.

do dalszych prac

Kwestia tworzenia przyjaznych warunków do życia, miejsc
aktywności, oferującej zróżnicowaną ofertę edukacyjną,
kulturalną, sportową w każdej dzielnicy tak, aby mieszkańcy mogli
aktywnie spędzać czas wolny blisko domu został podjęty w celu
2.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Kultury) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

566

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Zwiększenie liczby bibliotek publicznych.

164

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

567

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

568

569

570

571

572

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017
Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017
Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017
Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający
mieszkanka /
mieszkaniec

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Przedmiot uwagi

Ciekawe rozwiązania aktywnego spędzania wypoczynku, nie
tylko siłownie plenerowe.

Organizacja większej liczby koncertów.

Uzasadnienie

uwzględniono zapis istnieje

Cel 2.2 zakłada tworzenie przyjaznych warunków do życia, miejsc
aktywności, oferującej zróżnicowaną ofertę edukacyjną,
kulturalną, sportową w każdej dzielnicy tak, aby mieszkańcy mogli
aktywnie spędzać czas wolny blisko domu.

do dalszych prac

Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura oraz rozpatrzone na poziomie programów
wykonawczych do strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

mieszkanka /
mieszkaniec

2.3. Korzystamy z
usług blisko
Załatwiania spraw urzędowych możliwe przez internet.
domu

uwzględniono zapis istnieje

Uwaga pierwotnie zgłoszono do celu 1.2. Z uwagi na treść,
zaklasyfikowana do celu 2.3. W opisie celu 2.3. zakłada się, że
oferta usług publicznych będzie rozwijana również pod kątem
możliwości korzystania z usług na odległość.

mieszkanka /
mieszkaniec

2.3. Korzystamy z
Zwiększenie liczby placówek oświatowych w celu eliminacji
usług blisko
systemu zmianowego.
domu

uwzględniono zapis istnieje

W celu 2.3. jest mowa o zapewnieniu dostępu do podstawowych
usług takich, jak: szkoła, przedszkole, żłobek, przychodnia,
ośrodek pomocy społecznej.

mieszkanka /
mieszkaniec

2.3. Korzystamy z
usług blisko
Tworzenie bazarków.
domu

uwzględniono zapis istnieje

Cel 2.2 i 2.3.zakłada tworzenie przyjaznych warunków do życia,
miejsc aktywności, oferującej zróżnicowaną ofertę edukacyjną,
kulturalną, sportową, gospodarczą w każdej dzielnicy tak, aby
mieszkańcy mogli aktywnie spędzać czas wolny blisko domu.

uwzględniono zapis istnieje

Cel 2.2 i 2.3.zakłada tworzenie przyjaznych warunków do życia,
miejsc aktywności, oferującej zróżnicowaną ofertę edukacyjną,
kulturalną, sportową, gospodarczą w każdej dzielnicy tak, aby
mieszkańcy mogli aktywnie spędzać czas wolny blisko domu. W
celu 2.4 kładzie się nacisk na rozwinięcie systemu wsparcia dla
lokalnych przedsiębiorców.

mieszkanka /
mieszkaniec

2.3. Korzystamy z
usług blisko
Przeciwdziałanie likwidacji lokalnych sklepów.
domu
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Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

573

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.3. Korzystamy z
usług blisko
Otwarcie bazarków, punktów sprzedaży lokalnych produktów.
domu

do dalszych prac

574

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.3. Korzystamy z
usług blisko
Powstawanie sklepów ekologicznych.
domu

do dalszych prac

575

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.4. Tworzymy
warunki
przyjazne
biznesowi

uwzględniono zapis istnieje

Zapewnienie dogodnych warunków dla małych przedsiębiorstw
handlowych.

166

Uzasadnienie
Kwestia tworzenia przyjaznych warunków do życia, miejsc
aktywności, oferującej zróżnicowaną ofertę edukacyjną,
kulturalną, sportową, gospodarczą w każdej dzielnicy tak, aby
mieszkańcy mogli aktywnie spędzać czas wolny blisko domu
została podjęta w opisie celu 2.2. Kwestia rozwinięcia systemu
wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców została podjęta w opisie
celu 2.4. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Rozwoju Gospodarczego) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia budowania systemu wspierającego rozwój
przedsiębiorstw została podjęta w opisie celów 2.4. i 4.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Rozwoju Gospodarczego) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Cel zakłada, że: "Zapewnienie warunków dla rozwoju
przedsiębiorczości będzie wiązało się z wprowadzeniem
systemowych rozwiązań dostosowanych do potencjałów i
specyfiki poszczególnych dzielnic. (…) Wprowadzone zostaną
rozwiązania promujące lokalne produkty i usługi". Dodatkowo
wprowadzono następujący zapis: "W tym kontekście wygoda
działania wiąże się z zapewnieniem odpowiednich warunków do
rozwoju istniejących, tworzenia i przyciągania nowych firm,
szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw". W
opisie celu 2.3. z kolei, wskazano, że: "Wykorzystując komunalny
zasób lokali użytkowych będą wspierane lokalne rynki usług
komercyjnych, obejmujące usługi rzemieślnicze i małego handlu".
Szczegółowe rozwiązania zostaną opracowane na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

576

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.4. Tworzymy
warunki
przyjazne
biznesowi

Organizowanie spotkań informacyjnych w zakresie zakładania
własnej działalności.

do dalszych prac

577

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.4. Tworzymy
warunki
przyjazne
biznesowi

Utworzenie większej ilości miejsc pracy.

uwzględniono zapis istnieje

578

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.4. Tworzymy
warunki
przyjazne
biznesowi

Obniżanie czynszu dla małych przedsiębiorstw.

do dalszych prac

579

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Dbanie o porządek i ład w mieście.
przestrzeni
publicznej

uwzględniono zapis istnieje

167

Uzasadnienie
Kwestia budowania systemu wspierającego rozwój
przedsiębiorstw została podjęta w opisie celów 2.4. i 4.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Rozwoju Gospodarczego) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
W opisowym podtytule celu wskazano, że „Rozwiniemy system
wsparcia osób zakładających własną działalność gospodarczą
oraz rozwoju firm w poszczególnych dzielnicach, aby efektywniej
wykorzystywać zasoby dzielnic oraz stymulować lokalne rynki
pracy”.
W opisie celu wskazano dodatkowo, że: „Codzienna aktywność
związana z działalnością zawodową mieszkańców wymaga
dostępu do miejsc pracy lub możliwości prowadzenia własnego
biznesu” oraz „Wsparcie uzyskają również organizacje
pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej oferujące miejsca
pracy (zapis po zmianie uwzględniającej inną uwagę)”.
Zagadnienie lokalnych rynków pracy i tworzenia nowych miejsc
pracy jest więc w strategii poruszone i nie wymaga
doprecyzowania.
Kwestia dostępu do miejskich lokali została podjęta w opisie
celów 2.4. i 4.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Lokalowej) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów
wykonawczych do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia estetyki i kształtowania ładu przestrzennego została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.1.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

580

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Dbanie o brzegi Wisły.
przestrzeni
publicznej

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

uwzględniono zapis istnieje

581

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Tworzenie toalet publicznych przy placu zabaw.
przestrzeni
publicznej

do dalszych prac

582

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Ujednolicony charakter małej architektury w jednym miejscu.
przestrzeni
publicznej

do dalszych prac

583

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Odrestaurowanie zabytków.
przestrzeni
publicznej

do dalszych prac

168

Uzasadnienie

Kwestia ochrony walorów przyrodniczych została uwzględniona w
zakresie interwencji celu 3.2.
Kwestia kształtowania użytecznych przestrzeni publicznych z
wykorzystaniem elementów małej architektury podjęta została w
opisie celu 3.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia estetyki przestrzeni publicznych podjęta została w opisie
celu 3.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Architektury i Planowania
Przestrzennego) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia dbałości o dziedzictwo kulturowe podjęta została w opisie
celu 3.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków)
oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych
do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

Lp.

584

585

586

Forma
zgłoszenia
uwagi

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017
Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Rozstrzygnięcie
uwag

Uzasadnienie

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Wprowadzenie darmowego wi-fi w całym mieście.
przestrzeni
publicznej

do dalszych prac

Kwestia doskonalenia transportu zbiorowego została podjęta w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Dbanie o środowisko.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia ochrony środowiska przyrodniczego została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.2.

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Kreowanie zieleni w mieście i na osiedlach mieszkaniowych.

uwzględniono zapis istnieje

W celu 3.2. znajduje się zapis mówiący o rozwoju terenów zieleni,
dodatkowo w celu 3.1. mowa jest o kształtowaniu przestrzeni
publicznych z wykorzystaniem zielonej infrastruktury.

mieszkanka /
mieszkaniec

Treść uwagi

Przedmiot uwagi

587

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Montaż domków dla jerzyków i dystrybutorów karmy dla kaczek. do dalszych prac

588

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Wymiana starych pieców.

do dalszych prac

169

Kwestia ochrony zasobów przyrody ożywionej i bioróżnorodności
siedlisk została podjęta w opisie celu 3.2. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Ochrony Środowiska) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza podjęta
została w opisie celu 3.2. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Ochrony Środowiska) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

589

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Przedmiot uwagi

Uzasadnienie
projektów do realizacji.

590

591

592

593

594

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017
Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017
Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Zwiększenie edukacji o ekologii.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia kształtowania podstaw proekologicznych została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.2.

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Ograniczenie emisji spalin w strefach ochronnych.

do dalszych prac

Kwestia ograniczenia emisji szkodliwych substancji do powietrza
podjęta została w opisie celu 3.2. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Ochrony Środowiska) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Dbałość o środowisko.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia zachowania walorów środowiska została uwzględniona w
zakresie interwencji celu 3.2.

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Ochrona zielonej Warszawy i przeciwdziałanie zagęszczania
osiedli.

uwzględniono
częściowo

Kwestia ochrony zasobów przyrody ożywionej została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.2. Kwestia
zagęszczania osiedli nie odnosi się do terenów, gdzie zostały
wykształcone struktury przestrzenne.

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Ograniczenie wycinki lasów.

odrzucono - poza
oddziaływaniem

Uwaga odnosi się do kwestii, które są regulowane prawnie na
poziomie kraju.

do dalszych prac

Kwestia przyjaznego transportu publicznego podjęta została w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej dla
systemu
mieszkańców.
transportowego

170

Lp.

595

596

Forma
zgłoszenia
uwagi
Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017
Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Ograniczanie korków w mieście.
systemu
transportowego

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia ograniczenia samochodów i popularyzacji innych
środków transportu została uwzględniona w zakresie interwencji
celu 3.3.

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Ograniczanie emisji spalin.
systemu
transportowego

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.2.

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

597

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Budowa trzeciej linii metra.
systemu
transportowego

do dalszych prac

598

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Poszerzanie przestrzeni ulic, mniej samochodów na
systemu
chodnikach.
transportowego

do dalszych prac

599

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Dłuższe zielone światło na przejściach dla pieszych by każdy
systemu
mógł bezpiecznie przejść.
transportowego

do dalszych prac

171

Uzasadnienie

Kwestia doskonalenia transportu publicznego podjęta została w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia ograniczania roli samochodu w strefie śródmiejskiej
podjęta została w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia bezpieczeństwa ruchu drogowego podjęta została w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

600

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Montaż progów zwalniających.
systemu
transportowego

do dalszych prac

601

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Lepsze skomunikowanie Białołęki.
systemu
transportowego

do dalszych prac

602

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Wprowadzenie elektrycznych autobusów.
systemu
transportowego

do dalszych prac

172

Uzasadnienie
projektów do realizacji.
Kwestia bezpieczeństwa ruchu drogowego podjęta została w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia doskonalenia transportu publicznego podjęta została w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia doskonalenia transportu publicznego podjęta została w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

603

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Wzrost uprzejmości kierowców.
systemu
transportowego

do dalszych prac

604

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Możliwość jeżdżenia samochodem osobowym na buspasie w
systemu
momencie przewozu większej liczby ludności.
transportowego

do dalszych prac

605

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Stworzenie stref bezpłatnego parkowania.
systemu
transportowego

do dalszych prac

173

Uzasadnienie
Kwestia zmian zachowań komunikacyjnych podjęta została w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia usprawniania przemieszczania się po mieście podjęta
została w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia uporządkowania zasad funkcjonowania parkingów
podjęta została w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

606

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Utworzenie bezpiecznych przejść dla pieszych – ul.
systemu
Kondratowicza.
transportowego

do dalszych prac

607

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Zwiększenie liczby autobusów w godzinach szczytu.
systemu
transportowego

do dalszych prac

608

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Wprowadzenie zniżek dla posiadaczy samochodów
systemu
hybrydowych w strefach płatnego parkowania.
transportowego

do dalszych prac

609

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Rozbudowa sieci tramwajowej.
systemu
transportowego

uwzględniono zapis istnieje

174

Uzasadnienie
Kwestia bezpieczeństwa ruchu drogowego podjęta została w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia usprawniania przemieszczania się po mieście podjęta
została w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia uporządkowania zasad funkcjonowania parkingów
podjęta została w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia rozwoju sieci tras i przystanków komunikacji publicznej
(szczególnie szynowej) została uwzględniona w zakresie
interwencji celu 3.3.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

610

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Budowa tamek nad jezdnią.
systemu
transportowego

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie

odrzucono niezrozumiałe

Uwaga niezrozumiała.

611

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Poprawa jakości połączeń kolejowych.
systemu
transportowego

do dalszych prac

Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona. Zwracamy
jednak uwagę, że kwestia rozwoju sieci komunikacji publicznej
(szczególnie szynowej) podjęta została w opisie celu 3.3.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura oraz rozpatrzone
na etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii.

612

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Połączenie ścieżek rowerowych.
systemu
transportowego

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia rozwoju sieci dróg rowerowych znalazła swoje
odzwierciedlenie w zakresie interwencji celu 3.3.

613

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Rozbudowa metra i linii tramwajowych na Białołęce.
systemu
transportowego

do dalszych prac

614

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów autobusami.
systemu
transportowego

do dalszych prac

175

Kwestia doskonalenia transportu publicznego podjęta została w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia doskonalenia transportu publicznego podjęta została w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

615

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

616

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

617

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Instalacja sygnalizacji świetlnej dla niewidomych (tak jak jest
systemu
np. w Słupsku).
transportowego

do dalszych prac

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Dostęp do wi-fi w komunikacji miejskiej.
systemu
transportowego

do dalszych prac

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Zagospodarowanie użytkowe bulwarów wiślanych.
systemu
transportowego

do dalszych prac

mieszkanka /
mieszkaniec

176

Uzasadnienie
Kwestia usprawniania przemieszczania się po mieście z
uwzględnieniem potrzeb różnych użytkowników ruchu podjęta
została w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia doskonalenia transportu publicznego podjęta została w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia roli Wisły jako osi przestrzeni publicznych podjęta została
w opisie celu 3.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Architektury i Planowania Przestrzennego) oraz rozpatrzone na
etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie
z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term
Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku
strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze
ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i
operacyjnych. W związku z tym strategia nie powinna zawierać
konkretnych projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

618

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Budowa nowych stacji Veturilo.
systemu
transportowego

do dalszych prac

619

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Oddzielne pasy dla rowerów na przejściach.
systemu
transportowego

do dalszych prac

620

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Budowa funkcjonalnych ścieżek rowerowych (obecne są
systemu
niepraktyczne, zmuszają do łamania prawa).
transportowego

do dalszych prac

177

Uzasadnienie
Kwestia usprawniania przemieszczania się po mieście z
uwzględnieniem potrzeb różnych użytkowników ruchu podjęta
została w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia rozwoju systemu transportu rowerowego podjęta została
w opisie celu 3.3. Korzystamy z przyjaznego systemu
transportowego. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia rozwoju systemu transportu rowerowego podjęta została
w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie
kwestie uporządkowania zasad funkcjonowania parkingów i
ograniczania ruchu samochodowego w strefie śródmiejskiej
podjęte zostały w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia rozwoju systemu transportu rowerowego podjęta została
w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

621

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Budowa podziemnych parkingów (obecne są niefunkcjonalne i
systemu
psują przestrzeń).
transportowego

do dalszych prac

622

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Wykorzystanie w transporcie kolei SKM (powinna być lepiej
systemu
zintegrowana z miejskim systemem transportowym).
transportowego

do dalszych prac

623

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Wprowadzenie elektrycznych samochodów.
systemu
transportowego

uwzględniono zapis istnieje

W celu 3.3. znajduje się zapis dotyczący promowania
alternatywnych napędów w transporcie publicznym i
indywidulanym.

do dalszych prac

Kwestie edukacji zostały podjęte w opisie celów 2.3. i 4.1.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Edukacji) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

624

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Edukacja regionalna w szkołach i domach kultury.

178

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

625

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Wzbudzanie ciekawości wśród dzieci poprzez naukę
eksperymentalną.

uwzględniono zapis istnieje

626

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Gwarancja oferty kulturowej w różnych językach.

do dalszych prac

627

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Dostosowanie oferty szkół zawodowych do rynku pracy.

do dalszych prac

mieszkanka /
mieszkaniec

179

Uzasadnienie
W celu 4.1. wskazano, że: "Twórczy potencjał mieszkańców
będzie podnoszony poprzez rozwijanie umiejętności współpracy,
kreatywnego myślenia, a także otwartości na nowości, zmiany i
eksperymentowanie. Będzie to sprzyjało rozwijaniu postaw
przedsiębiorczych oraz zwiększeniu aktywności biznesowej,
naukowej, artystycznej i społecznej. Podnoszeniu kompetencji
społecznych mieszkańców, niezależnie od wieku, będzie służyło
upowszechnianie formalnej, pozaformalnej i nieformalnej edukacji
oraz upowszechnianie i pogłębianie uczestnictwa w kulturze.
Będzie to wymagało odpowiedniego ukierunkowania oferty kultury
i uczenia się oraz wykorzystania potencjału organizacji
pozarządowych. Wzmacniana będzie współpraca podmiotów
reprezentujących świat nauki, kultury i biznesu, sfery publicznej
oraz społeczności lokalnych. Wspierane będzie rozwijanie
kompetencji wymaganych przez zawody przyszłości.
Upowszechniane będzie nabywanie wiedzy i umiejętności
poprzez praktyczne działanie, co będzie wymagało zmian w
sposobie kształcenia w warszawskich szkołach oraz większego
otwarcia na mieszkańców uczelni i innych instytucji".
Kwestia oferty kulturalnej i jej dostępności dla obcokrajowców
mieści się w zakresie celu 4.1. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Kultury) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów
wykonawczych do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia szkolnictwa zawodowego mieści się w zakresie celu 4.1.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

628

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Tworzenie publicznych szkół muzycznych.

do dalszych prac

629

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

4.2. Generujemy
innowacje

Prowadzenie doradztwa prawnego dla polskich start-upów.

do dalszych prac

630

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

4.2. Generujemy
innowacje

Gwarancja nieoprocentowanych pożyczek dla
rozpoczynających biznes.

do dalszych prac

631

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

4.3. Przyciągamy
talenty i liderów

Ograniczenie napływu imigrantów.

odrzucono w
całości

180

Uzasadnienie
Kwestia oferty kulturalnej i jej dostępności dla obcokrajowców
mieści się w zakresie celów 2.3. i 4.1. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Edukacji) oraz rozpatrzone na poziomie programów
wykonawczych do strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia budowania systemu wspierającego rozwój
przedsiębiorstw została podjęta w opisie celów 2.4. i 4.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Rozwoju Gospodarczego) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji. Zgłoszona
uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może
zostać uwzględniona.
Kwestia budowania systemu wspierającego rozwój
przedsiębiorstw została podjęta w opisie celów 2.4. i 4.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Rozwoju Gospodarczego) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Treść uwagi jest sprzeczna ze zgłoszonymi wcześniej przez
mieszkańców postulatami dotyczącymi otwartości Warszawy na
świat i integracji nowych mieszkańców.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie
Kwestia wsparcia adaptacyjnego została podjęta w opisie celu
4.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia dostępu do miejskich lokali została podjęta w opisie
celów 2.4. i 4.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Rozwoju
Gospodarczego) oraz rozpatrzone na poziomie programów
wykonawczych do strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

632

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

4.3. Przyciągamy
talenty i liderów

Prowadzenie doradztwa prawnego dla cudzoziemców.

do dalszych prac

633

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

4.4. Inspirujemy
świat

Finansowanie start-upów z Polski przez polskich i
zagranicznych inwestorów.

do dalszych prac
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Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Szanowanie przestrzeni drugiego człowieka.

uwzględniono zapis istnieje

W celu 1.1. zostało podkreślone takie tworzenie wspólnoty, które
bazuje na dbaniu o siebie, wzajemnym szacunku niezależnie od
pochodzenia, stanu zdrowia, zamożności, wieku, płci, orientacji,
poglądów.

mieszkanka /
mieszkaniec

635

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Organizacja darmowych wycieczek i warsztatów o mieście.

do dalszych prac

Kwestie oferty kulturalnej, edukacyjnej na temat miasta zostały
podjęte w opisie celów 1.1. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Edukacji) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów
wykonawczych do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
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Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Edukacja dzieci w zakresie poszanowania miejsca
zamieszkania.

uwzględniono zapis istnieje

W Celu 1. jest mowa o działaniu na rzecz wzrostu poczucia
identyfikacji z miejscem zamieszkania, dbałości o jego otoczenie.
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Lp.

637

638

639

Forma
zgłoszenia
uwagi
Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017
Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017
Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Traktowanie ludzi na równi.

uwzględniono zapis istnieje

Szacunek do drugiego człowieka została podkreślona w celu 1, i
1.1.

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
2. Wygodna
lokalność

Wyrównanie różnic między dzielnicami pod kątem infrastruktury
i dostępności usług w pobliżu domu.

uwzględniono zapis istnieje

Cel 2. i 3. wskazują na konieczność zapewnienia mieszkańcom
możliwości korzystania z podstawowych usług blisko domu, w tym
zapewnienie odpowiedniej infrastruktury, sprawnej komunikacji i
dbałości o jakość przestrzeni.

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
2. Wygodna
lokalność

Stworzenie miejsc spotkań dla seniorów w dzielnicach a nie w
centrum.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia rozwoju i dostępności miejsc aktywności w pobliżu
miejsca zamieszkania jest podejmowana w celu 2.2.

mieszkanka /
mieszkaniec

640

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Hamowanie tendencji powstawania blokowisk w miejscu
terenów zielonych.

do dalszych prac

Kwestia rozwoju terenów zielonych podjęta została w opisie celu
3.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Architektury i Planowania
Przestrzennego) oraz rozpatrzone na poziomie programów
wykonawczych do strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

641

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Stworzenie ogólnego planu dla Warszawy - spójność
zagospodarowania przestrzennego.

uwzględniono zapis istnieje

Ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego jest studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, które jest
przestrzennym wyrazem strategii rozwoju.

do dalszych prac

Kwestia rozwoju systemu informacji dla mieszkańców i
odwiedzających podjęta została w opisie celu 3.1. Zgłoszona
uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może
zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe
rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego merytorycznie
biura (Stołeczne Biuro Turystyki) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

642

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Rozwój ogólnodostępnej informacji turystycznej.

182

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

643

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

644

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

645

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Cel strategiczny
4. Innowacyjne
środowisko

W szkołach powinny być tablety do edukacji zamiast książek.

do dalszych prac

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
4. Innowacyjne
środowisko

Stworzenie aplikacji o Warszawie.

do dalszych prac

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
4. Innowacyjne
środowisko

Rozwój przemysłu samochodowego.

do dalszych prac

mieszkanka /
mieszkaniec

183

Uzasadnienie
Kwestia edukacji szkolnej została podjęta w opisie celów 2.3. i
4.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Edukacji) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia stosowania innowacyjnych rozwiązań przez samorząd
została podjęta w opisie celu 4.2. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Marketingu Miasta) oraz rozpatrzone na poziomie programów
wykonawczych do strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia rozwoju przedsiębiorstw (w tym produkcji – przemysłu)
została podjęta w opisie celów 2.4. i 4.2. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Rozwoju Gospodarczego) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie
Kwestia zachowań społecznych w kontekście imperatywu
kategorycznego Kanta mieszczą się w opisie celu strategicznego
1. Odpowiedzialna wspólnota. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura
(Centrum Komunikacji Społecznej) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Projekt Strategii została wypracowany w modelu partycypacyjnym
na bazie oczekiwań i potrzeb mieszkańców i innych
interesariuszy. Ponadto projekt Strategii z założenia koncentruje
się na mieszkańcu jako twórcy i użytkowniku miasta. Żadne
zapisy zawarte w projekcie Strategii nie uprzywilejowują
deweloperów i korporacji.

646

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cele strategiczne
i operacyjne

Kierowanie się imperatywem kategorycznym.

do dalszych prac
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Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cele strategiczne
i operacyjne

Miasto dla ludzi, nie dla deweloperów i korporacji.

odrzucono w
całości

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Promowanie interesujących miejsc w poszczególnych
dzielnicach miasta Warszawa.

odrzucono niezrozumiałe

Nie jest jasne o jakie miejsca chodziło autorowi oraz czemu
miałoby promowanie interesujących miejsc służyć.

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Wsparcie w uzbrojeniu służb porządkowych w celu większego
bezpieczeństwa mieszkańców.

odrzucono w
całości

Przeprowadzona diagnoza nie identyfikuje kwestii
bezpieczeństwa jako problematycznej.

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Wspólnota mieszkaniowa nie tylko dla właścicieli.

odrzucono w
całości

Uwaga dotyczy kwestii regulowanych przez prawodawstwo
polskie.

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Walka z handlem w niedozwolonym miejscu.

odrzucono w
całości

M.st. Warszawa jest zobowiązane do egzekwowania
obowiązującego prawa w zakresie określonym przez przepisy
prawa.

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Szukanie ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań.

odrzucono niezrozumiałe

Uwaga niezrozumiała. Nie jest jasne w jakim zakresie.
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649

650

651

652

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017
Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017
Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017
Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017
Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017
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Lp.

653

654

655

656

657

658

Forma
zgłoszenia
uwagi

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017

Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017
Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017
Punkt
konsultacyjny
w CH
Targówek,
06.05.2017
Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Treść uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Uzasadnienie

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Wprowadzenie opłat za posiadanie psa przeznaczane na
czystość w mieście.

do dalszych prac

Kwestia przestrzeni publicznych została podjęta w opisie celu 3.1.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Ochrony Środowiska) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Zwiększenie liczby i dokładności kamer monitoringu.

odrzucono w
całości

Przeprowadzona diagnoza nie identyfikuje kwestii
bezpieczeństwa jako problematycznej.

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Gwarancja rynku bezpiecznych miejsc pracy dla młodych ludzi.

odrzucono w
całości

M.st. Warszawa nie ma kompetencji w zakresie regulowania
przepisów rynku pracy. W ramach celu 2.4 prowadzone będą
działania na rzecz rozwoju biznesu, a w konsekwencji tego
lokalnych rynków pracy. Natomiast cel 4.1. kładzie nacisk m.in. na
rozwój kompetencji wymaganych przez zawody przyszłości.

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Dostosowanie kultury do poziomu europejskiego.

odrzucono niezrozumiałe

Uwaga niezrozumiała.

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Kreowanie postaw obywatelskich.

uwzględniono zapis istnieje

Uwaga wpisuje się w cel 1.2. Wspólnie decydujemy o naszym
mieście, który zakłada prowadzenie edukacji obywatelskiej,
pobudzanie zainteresowania sprawami miasta.

do dalszych prac

Kwestia integracji społecznej jest poruszano w celu 1.1.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Centrum Komunikacji Społecznej) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

mieszkanka /
mieszkaniec

mieszkanka /
mieszkaniec

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Poszerzanie wiedzy o autyzmie.

185

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

659

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Pieniądze publiczne powinny być lepiej wydatkowane.

uwzględniono zapis istnieje

Uwaga wpisuje się w opis celu 1.2. Wspólnie decydujemy o
naszym mieście, który zakłada, że zwiększeniu ulegnie
transparentność funkcjonowania samorządu, prowadzenie
otwartej polityki informacyjnej i rozwijanie instrumentów
współdziałania i wspólnego podejmowania decyzji. Nacisk
zostanie położony na włączanie mieszkańców we
współdecydowanie o mieście.

660

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Urząd przyjazny mieszkańcom, urzędnicy milsi dla klienta.

uwzględniono zapis istnieje

W celu 1.2. wskazano, że: "Rozwój współzarządzania będzie
wiązał się z podniesieniem sprawności oraz zmianą sposobu
funkcjonowania urzędu, jak również wzmocnieniem poczucia misji
urzędników".

do dalszych prac

Uwaga pierwotnie zgłoszona do celu 1. Ze względu na treść
uwagi zmieniona została klasyfikacja na cel 1.2. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona. Zwracamy
jednak uwagę, że kwestia stosowania innowacyjnych rozwiązań
przez samorząd została podjęta w opisie celu 4.2. Proponowane
w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do
właściwego merytorycznie biura oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do strategii.

do dalszych prac

Kwestia dostępności mieszkań została podjęta w celu 2.1.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Lokalowej) oraz rozpatrzone
na etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

661

662

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający

mieszkanka /
mieszkaniec

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Prowadzenie przez Urząd Miasta forów umożliwiających
wymianę poglądów.

2.1. Mamy dostęp
Więcej mieszkań komunalnych i czynszowych w szczególności
do szerokiej
dla rodzin z dziećmi.
oferty mieszkań

186

Uzasadnienie

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

663

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.1. Mamy dostęp Potrzeba lepszej kontroli nowych inwestycji mieszkaniowych.
do szerokiej
Niech deweloper partycypuje w kosztach ulic, szkół,
oferty mieszkań
przedszkoli.

do dalszych prac

664

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.1. Mamy dostęp
Dostosowanie starego budownictwa do potrzeb osób
do szerokiej
niepełnosprawnych.
oferty mieszkań

odrzucono - poza
oddziaływaniem

665

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

do dalszych prac

Organizowanie większej ilości pikników sąsiedzkich.

187

Uzasadnienie
Kwestia mieszkalnictwa została podjęta w celu 2.1. Zgłoszona
uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może
zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe
rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego merytorycznie
biura (Biuro Polityki Lokalowej) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia tworzenia oferty mieszkaniowej z uwzględnieniem osób o
różnych potrzebach została podjęta w opisie celu 2.1. Mamy
dostęp do szerokiej oferty mieszkań. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mieszkaniowej) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia integracji i budowania wspólnoty została podjęta w celu
1.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Centrum Komunikacji Społecznej) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

666

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Uzupełnienie ofert w domach kultury o zajęcia dla rodzin w
godz. 17:30-19:00.

do dalszych prac

667

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Budowa placów zabaw i siłowni plenerowych dla dzieci 7+.

do dalszych prac

668

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Budowa edukacyjnych placów zabaw (np. pajęczyna itp.).

do dalszych prac

188

Uzasadnienie
Kwestia ofert instytucji publicznych została podjęta w celu 2.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Kultury) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Zwracamy jednak uwagę, że kwestia miejsc aktywności została
podjęta w opisie celu 2.2. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Sportu i Rekreacji) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia miejsc aktywności została podjęta w opisie celu 2.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Sportu i Rekreacji) oraz rozpatrzone
na etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

669

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Budowa siłowni na świeżym powietrzu.

do dalszych prac

670

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Organizacja plenerowych warsztatów rzemieślniczych i
przyrodniczych.

do dalszych prac

671

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Budowa parków wodnych.

do dalszych prac

189

Uzasadnienie
Kwestia miejsc aktywności została podjęta w opisie celu 2.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Sportu i Rekreacji) oraz rozpatrzone
na etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia oferty edukacyjnej i rekreacyjnej została podjęta w celu
2.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Edukacji) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia miejsc aktywności została podjęta w opisie celu 2.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Sportu i Rekreacji) oraz rozpatrzone
na etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Treść uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Uzasadnienie

672

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Utworzenie kina w okolicy ul. Ciołka.

do dalszych prac

Kwestia miejsc aktywności została podjęta w opisie celu 2.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Kultury) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

673

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Udostępnianie boisk szkolnych dla mieszkańców.

uwzględniono zapis istnieje

W celu 2.2. jest mowa o udostępnianiu zasobów samorządu
lokalnego na potrzeby aktywności formalnych i nieformalnych
grup mieszkańców.

674

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Organizacja kulinarnych spotkań integrujących sąsiadów.

do dalszych prac

675

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Budowa placów zabaw i basenów.

do dalszych prac

190

Kwestia miejsc aktywności i ich oferty jest wskazana w celu 2.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Centrum Komunikacji Społecznej) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia miejsc aktywności została podjęta w opisie celu 2.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Sportu i Rekreacji) oraz rozpatrzone
na etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

676

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Częstsza organizacja imprez okolicznościowych.

do dalszych prac

677

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Organizacja imprez weekendowych.

do dalszych prac

678

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Zapewnienie infrastruktury rekreacyjnej na Bemowie (np.
basen).

do dalszych prac

191

Uzasadnienie
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwych
merytorycznie biur oraz rozpatrzone na poziomie programów
wykonawczych do strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia spędzania wolnego czasu zawiera się w opisie celu 2.2.
Aktywnie spędzamy czas blisko domu. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Kultury, Biuro Marketingu Miasta, Biuro Sportu i Rekreacji) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia kształtowania użytecznych i atrakcyjnych przestrzeni
podjęta została w opisie celu 3.1. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Sportu i Rekreacji) oraz rozpatrzone na poziomie programów
wykonawczych do strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Treść uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Uzasadnienie

679

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Utworzenie bibliotek w parkach.

do dalszych prac

Kwestia innowacji w sferze edukacji została podjęta w opisie celu
4. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Kultury) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

680

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Budowa boisk, orlików do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki.

odrzucono w
całości

Kwestia rozwoju i dostępności miejsc aktywności jest
podejmowana w celu 2.2.

681

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Lepszy dostęp cenowy do teatrów, opery w ramach karty
Warszawiaka (poszerzenie listy instytucji).

682

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Nauka języków obcych dla dzieci i dorosłych w Domach Kultury. do dalszych prac

192

do dalszych prac

Kwestia miejsc spędzania wolnego czasu została podjęta w opisie
celu 2.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Centrum Komunikacji Społecznej) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia dostępu do atrakcyjnych zajęć w miejscu zamieszkania
została podjęta w celu 2.2., natomiast kwestia edukacji formalnej i
nieformalnej została podjęta w celu 4.1. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Edukacji) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów
wykonawczych do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie

683

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.3. Korzystamy z
Możliwość bezpiecznego załatwienia spraw urzędowych przez
usług blisko
internet, poprawa bezpieczeństwa e-administracji.
domu

do dalszych prac

Kwestia poprawienia funkcjonowania urzędu została podjęta w
celu 1.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Organizacji Urzędu) oraz rozpatrzone
na etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

684

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.3. Korzystamy z
usług blisko
Budowa przedszkoli i żłobków.
domu

uwzględniono zapis istnieje

W celu 2.3. jest mowa o zapewnieniu dostępu do podstawowych
usług takich, jak: szkoła, przedszkole, żłobek, przychodnia,
ośrodek pomocy społecznej. Kwestia rozwoju i dostępności także
innych miejsc aktywności jest podejmowana w celu 2.2.

685

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.3. Korzystamy z Wprowadzenie bonów do przedszkoli umożliwiających pokrycie
usług blisko
kosztów placówki cieszącej się największym zainteresowaniem
domu
(tak jest np. w Krakowie, Danii).

do dalszych prac

Kwestia dostępu do przedszkoli podjęta została w opisie celu 2.3.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Edukacji) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

686

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.3. Korzystamy z
usług blisko
Zapewnienie lepszego dostępu do usług NFZ.
domu

uwzględniono zapis istnieje

W celu 2.3. jest mowa o zapewnieniu dostępu do podstawowych
usług takich, jak: szkoła, przedszkole, żłobek, przychodnia,
ośrodek pomocy społecznej.

do dalszych prac

Kwestia stosowania innowacyjnych rozwiązań przez samorząd
została podjęta w opisie celu 4.2. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Lokalowej) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

687

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.3. Korzystamy z
usług blisko
Utworzenie bazy danych usług w okolicy zamieszkania.
domu

193

Lp.

688

689

690

691

692

693

694

Forma
zgłoszenia
uwagi

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017
Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017
Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017
Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017
Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Treść uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Uzasadnienie

mieszkanka /
mieszkaniec

2.3. Korzystamy z
usług blisko
Remont szkół na Mokotowie.
domu

do dalszych prac

Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Edukacji) oraz rozpatrzone na
poziomie programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

mieszkanka /
mieszkaniec

2.3. Korzystamy z
usług blisko
Budowa nowych oraz modernizacja istniejących szkół.
domu

uwzględniono zapis istnieje

W celu 2.3. jest mowa o zapewnieniu dostępu do podstawowych
usług takich, jak: szkoła, przedszkole, żłobek, przychodnia,
ośrodek pomocy społecznej.

mieszkanka /
mieszkaniec

2.3. Korzystamy z
usług blisko
Dofinansowanie przedszkoli prywatnych z budżetu państwa.
domu

odrzucono - poza
oddziaływaniem

Kwestia nie jest regulowana przez samorząd lokalny.

mieszkanka /
mieszkaniec

2.3. Korzystamy z
usług blisko
Prowadzenie sprawiedliwych rekrutacji w przedszkolach.
domu

odrzucono w
całości

Rekrutacje do przedszkoli są prowadzone zgodnie z przyjętymi
zasadami.

mieszkanka /
mieszkaniec

2.3. Korzystamy z
usług blisko
Potrzeba większej liczby żłobków publicznych.
domu

uwzględniono zapis istnieje

W celu 2.3. jest mowa o zapewnieniu dostępu do podstawowych
usług takich, jak: szkoła, przedszkole, żłobek, przychodnia,
ośrodek pomocy społecznej.

mieszkanka /
mieszkaniec

2.3. Korzystamy z
usług blisko
Budowa nowych szkół.
domu

uwzględniono zapis istnieje

W celu 2.3. jest mowa o zapewnieniu dostępu do podstawowych
usług takich, jak: szkoła, przedszkole, żłobek, przychodnia,
ośrodek pomocy społecznej.

do dalszych prac

Kwestia zasobów dziedzictwa kulturowego podjęta została w
opisie celu 3.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Stołecznego Konserwatora Zabytków) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych

mieszkanka /
mieszkaniec

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Renowacje zabytków w dzielnicy Wola i Mokotów.
przestrzeni
publicznej

194

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie
projektów do realizacji.

695

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Większa dbałość o estetykę i funkcjonalność bazarków.
przestrzeni
publicznej

do dalszych prac

696

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Zagospodarowanie przestrzeni przy Wiśle.
przestrzeni
publicznej

do dalszych prac

195

Kwestia estetyki przestrzeni podjęta została w opisie celu 3.1.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Lokalowej) oraz rozpatrzone
na etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia roli Wisły jako osi przestrzeni publicznych podjęta została
w opisie celu 3.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Architektury i Planowania Przestrzennego) oraz rozpatrzone na
etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie
z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term
Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku
strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze
ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i
operacyjnych. W związku z tym strategia nie powinna zawierać
konkretnych projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

697

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Zapewnienie większej ilości ławek w miejskich parkach.
przestrzeni
publicznej

do dalszych prac

698

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Więcej wody w mieście, budowa większej liczby fontann.
przestrzeni
publicznej

do dalszych prac

699

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Umożliwienie dostępu do wi-fi w całym mieście.
przestrzeni
publicznej

do dalszych prac

700

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Dostosowanie infrastruktury miejskiej do potrzeb osób
przestrzeni
niepełnosprawnych.
publicznej

uwzględniono zapis istnieje

196

Uzasadnienie
Kwestia kształtowania użytecznych i atrakcyjnych przestrzeni
publicznych poprzez wykorzystanie małej architektury została
podjęta w opisie celu 3.1. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Sportu i Rekreacji) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia kształtowania użytecznych przestrzeni publicznych z
wykorzystaniem elementów małej architektury podjęta została w
opisie celu 3.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Architektury i Planowania Przestrzennego) oraz rozpatrzone na
poziomie programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia kształtowania użytecznych i atrakcyjnych przestrzeni
publicznych podjęta została w opisie celu 3.1. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia kształtowania przestrzeni z uwzględnieniem potrzeb osób
niepełnosprawnych (projektowania uniwersalnego) została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.1. Ponadto zakres
interwencji celów 3.1. i 3.3. mówi o likwidacji barier
architektonicznych i przestrzennych.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

701

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Zagospodarowanie miejsc na przykładzie bulwarów wiślanych.
przestrzeni
publicznej

do dalszych prac

702

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Zapewnienie darmowych leżaków w parkach.
przestrzeni
publicznej

do dalszych prac

703

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

do dalszych prac

704

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Edukacja w zakresie utrzymywania czystości.

Więcej zieleni. Przeciwdziałanie negatywnej tendencji
zamieniania drzew na miejsca parkingowe.

197

uwzględniono zapis istnieje

Uzasadnienie
Kwestia jakości przestrzeni podjęta została w opisie celu 3.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Architektury i Planowania
Przestrzennego) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia kształtowania użytecznych i atrakcyjnych przestrzeni z
wykorzystaniem elementów małej architektury podjęta została w
opisie celu 3.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Sportu i
Rekreacji) oraz rozpatrzone na poziomie programów
wykonawczych do strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia kształtowania postaw proekologicznych podjęta została w
opisie celu 3.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Edukacji)
oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych
do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
W celu 3.2. zawarte są zapisy mówiące o rozwoju terenów zieleni.
Ponadto uwaga wpisuje się w opis Celu 1.2., który zakłada, że
zwiększeniu ulegnie transparentność funkcjonowania samorządu,
prowadzona będzie otwarta polityka informacyjna i rozwijane
będą instrumenty współdziałania i wspólnego podejmowania
decyzji. Nacisk zostanie położony na włączanie mieszkańców we
współdecydowanie o mieście.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Treść uwagi

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Uzasadnienie

705

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Rozwój parków.

do dalszych prac

Kwestia rozwoju terenów zieleni podjęta została w opisie celu
3.2., a w celu 2.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Ochrony
Środowiska) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów
wykonawczych do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

706

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Powstawanie terenów zielonych.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia rozwoju terenów zieleni została zawarta w zakresie
interwencji celu 3.2.

707

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Stworzenie więcej domków dla pszczół.

do dalszych prac

Kwestia ochrony zasobów przyrody ożywionej i bioróżnorodności
siedlisk została podjęta w opisie celu 3.2. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Ochrony Środowiska) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

708

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Walka ze smogiem.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.2.

198

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Treść uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Uzasadnienie

709

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Walka z wyrzucaniem niedopałków.

do dalszych prac

Kwestia estetyki przestrzeni publicznych podjęta została w opisie
celu 3.1. Natomiast kwestia postaw proekologicznych podjęta
została w opisie celu 3.2. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura
(Centrum Komunikacji Społecznej) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

710

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Lepsza gospodarka odpadami w mieście.

uwzględniono zapis istnieje

W opisie celu 3.2. zawarty jest zapis mówiący o zwiększeniu
efektywności gospodarki odpadami.

711

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Utworzenie terenów zielonych na Białołęce.

do dalszych prac

712

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Utworzenie parków na Woli.

do dalszych prac

199

Kwestia rozwoju terenów zieleni podjęta została w opisie celu 3.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Ochrony Środowiska) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia rozwoju terenów zieleni podjęta została w opisie celu 3.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Ochrony Środowiska) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie
Kwestia rozwoju terenów zieleni podjęta została w opisie celu 3.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Ochrony Środowiska) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia czystości środowiska podjęta została w opisie celu 3.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Ochrony Środowiska) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

713

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Zapobieganie likwidacji zielonych miejsc.

do dalszych prac

714

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Utrzymanie czystości w parkach, sprzątanie po psach.

do dalszych prac

715

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Potrzeba dokształcania społeczeństwa w zakresie ekologii.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestie kształtowania postaw proekologicznych zawarte są w
zakresie interwencji celu 3.2.

do dalszych prac

Kwestia rozwoju terenów zieleni podjęta została w opisie celu 3.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Ochrony Środowiska) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

716

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Lepsze utrzymanie Parku Moczydło.

200

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

717

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Utworzenie nowych parków na Białołęce.

do dalszych prac

718

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Budowa parku na Chrzanowie.

do dalszych prac

719

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Wyznaczenie tras objazdowych i podziemnych na terenie
systemu
miasta w celu zmniejszenia emisji spalin.
transportowego

201

do dalszych prac

Uzasadnienie
Kwestia rozwoju terenów zieleni podjęta została w opisie celu 3.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Ochrony Środowiska) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia rozwoju terenów zieleni podjęta została w opisie celu 3.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Ochrony Środowiska) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia ograniczenia emisji spalin podjęta została w opisie celu
3.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Mobilności i Transportu) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

720

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Stworzenie wypożyczalni hulajnóg.
systemu
transportowego

do dalszych prac

721

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Publiczne miejsca parkingowe płatne w całym mieście.
systemu
transportowego

do dalszych prac

722

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Potrzebny model skandynawski komunikacji miejskiej.
systemu
transportowego

do dalszych prac

202

Uzasadnienie
Kwestia popularyzacji środków transportu innych niż samochód
podjęta została w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
kwestie uporządkowania zasad funkcjonowania parkingów i
ograniczania ruchu samochodowego w strefie śródmiejskiej
podjęte zostały w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia rozwoju transportu publicznego jest podniesiona w opisie
celu 3.3. Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Mobilności i Transportu) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Treść uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Uzasadnienie

723

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Alternatywa dla miejsc parkingowych w centrum.
systemu
transportowego

do dalszych prac

kwestie uporządkowania zasad funkcjonowania parkingów i
ograniczania ruchu samochodowego w strefie śródmiejskiej
podjęte zostały w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

724

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Potrzeba większej ilości ścieżek rowerowych i spacerowych.
systemu
transportowego

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia rozwoju systemu transportu rowerowego została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.3.

725

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Edukacja dzieci i dorosłych w zakresie przepisów drogowych.
systemu
transportowego

do dalszych prac

726

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Utworzenie wypożyczalni samochodów miejskich.
systemu
transportowego

do dalszych prac

203

Kwestia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym
uwzględnieniem ruchu pieszego i rowerowego, podjęta została w
opisie celu 3.3. Korzystamy z przyjaznego systemu
transportowego. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia doskonalenia transportu publicznego podjęta została w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

727

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Zapewnienie sprawnie działającej klimatyzacji w autobusach.
systemu
transportowego

do dalszych prac

728

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Transport dostosowany do potrzeb matek.
systemu
transportowego

do dalszych prac

729

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Lepsza kontrola parkowania przez straż miejską.
systemu
transportowego

do dalszych prac

204

Uzasadnienie
Kwestia doskonalenia transportu publicznego podjęta została w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia doskonalenia transportu publicznego podjęta została w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
kwestie uporządkowania zasad funkcjonowania parkingów i
ograniczania ruchu samochodowego w strefie śródmiejskiej
podjęte zostały w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) oraz rozpatrzone na
poziomie programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

730

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Więcej parkingów podziemnych.
systemu
transportowego

do dalszych prac

731

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Budowa trzeciej linii metra.
systemu
transportowego

do dalszych prac

732

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Tańsze bilety autobusowe w komunikacji miejskiej.
systemu
transportowego

do dalszych prac

205

Uzasadnienie
kwestie uporządkowania zasad funkcjonowania parkingów i
ograniczania ruchu samochodowego w strefie śródmiejskiej
podjęte zostały w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestie przyjazności systemu transportowego i doskonalenia
transportu zbiorowego podjęte zostały w opisie celu 3.3.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Mobilności i Transportu) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia doskonalenia transportu publicznego podjęta została w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

733

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Bardziej atrakcyjne schematy połączeń komunikacyjnych.
systemu
transportowego

do dalszych prac

734

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Częstsze kursowanie transportu zbiorowego.
systemu
transportowego

do dalszych prac

735

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Budowa buspasów.
systemu
transportowego

do dalszych prac

206

Uzasadnienie
Kwestia doskonalenia transportu publicznego podjęta została w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia doskonalenia transportu publicznego podjęta została w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia doskonalenia transportu publicznego podjęta została w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

736

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Budowa ścieżek dla rolkarzy.
systemu
transportowego

do dalszych prac

737

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Powstanie kolei magnetycznej.
systemu
transportowego

do dalszych prac

738

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Ograniczenie zbyt częstych zmian tras w komunikacji.
systemu
transportowego

do dalszych prac

207

Uzasadnienie
Kwestia tworzenia miejsc aktywności podjęta została w opisie
celu 2.2. natomiast zagadnienie rozwoju systemu transportowego,
z uwzględnieniem potrzeb wszystkich uczestników ruchu podjęte
zostało w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia doskonalenia transportu publicznego podjęta została w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia doskonalenia transportu publicznego podjęta została w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Treść uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Uzasadnienie

739

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Zabezpieczenie chodników przy głównych ulicach pod kątem
systemu
dzieci.
transportowego

do dalszych prac

Kwestia kształtowania użytecznych i atrakcyjnych przestrzeni
publicznych podjęta została w opisie celu 3.1. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

740

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Polepszenie komunikacji miejskiej, mniej samochodów na
systemu
ulicach.
transportowego

uwzględniono zapis istnieje

Kwestie zapewnienie przyjaznego systemu transportowego oraz
ograniczenie roli samochodów zawarte są w zakresie interwencji
celu 3.3.

741

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Brak specjalnych szkół średnich oraz okrojone oferty
edukacyjne w szkołach.

do dalszych prac

742

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Powinien być lepszy dostęp do informacji kulturalnych i
oświatowych, większy nacisk na promocję oferty kulturalnej
udostępnianej przez miejskie centrum kontaktu.

do dalszych prac

208

Kwestia edukacji szkolnej i oferty edukacyjnej została podjęta w
opisie celu 2.3. i 4.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Edukacji)
oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych
do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestie oferty kulturalnej i oświatowej zostały podjęte w opisie
celów 2.2., 2.3. i 4.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Kultury)
oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych
do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

743

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania dla dzieci
niepełnosprawnych intelektualnie w domach kultury.

do dalszych prac

744

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Organizacja zajęć sensorycznych i teatralnych dla dzieci w
wieku 2-3 lata.

do dalszych prac

745

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Organizacja spotkań/konferencji dla osób zainteresowanych
daną dziedziną.

do dalszych prac

209

Uzasadnienie
Kwestie miejsc aktywności i przede wszystkim integracji zostały
podjęte w opisie celów 1.1. i 2.2. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Edukacji) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów
wykonawczych do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestie miejsc aktywności i przede wszystkim integracji zostały
podjęte w opisie celów 1.1. i 2.2. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Edukacji) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów
wykonawczych do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestie miejsc aktywności, oferty kulturalnej, edukacyjnej oraz
kwestie związane z przyciąganiem do Warszawy ciekawych
wydarzeń zostały podjęte w opisie celów 2.2. i 4.3. Zgłoszona
uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może
zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe
rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego merytorycznie
biura (Biuro Edukacji) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

746

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Zapewnienie dofinansowań dla młodych.

do dalszych prac

747

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Więcej darmowych zajęć pozalekcyjnych (plastyka, budowani z
klocków Lego).

do dalszych prac

748

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Organizacja darmowych konferencji dla studentów.

do dalszych prac

749

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

4.4. Inspirujemy
świat

Wsparcie dla polskich, lokalnych przedsiębiorców.

uwzględniono zapis istnieje

210

Uzasadnienie
Kwestia budowania systemu wspierającego rozwój
przedsiębiorstw została podjęta w opisie celów 2.4. i 4.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Edukacji) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestie usług opieki nad dziećmi i miejsc aktywności oraz
edukacji zostały podjęte w opisie celów 2.2., 2.3. i 4.1. Zgłoszona
uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może
zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe
rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego merytorycznie
biura (Biuro Edukacji) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestie miejsc aktywności, oferty kulturalnej, edukacyjnej oraz
kwestie związane z przyciąganiem do Warszawy ciekawych
wydarzeń zostały podjęte w opisie celów 2.2. i 4.3. Zgłoszona
uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może
zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe
rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego merytorycznie
biura (Biuro Edukacji) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Cel 2.4. zakłada, że: "Zapewnienie warunków dla rozwoju
przedsiębiorczości będzie wiązało się z wprowadzeniem
systemowych rozwiązań dostosowanych do potencjałów i
specyfiki poszczególnych dzielnic. (…) Wprowadzone zostaną
rozwiązania promujące lokalne produkty i usługi". Szczegółowe
rozwiązania zostaną opracowane na etapie tworzenia programu
rozwoju w przedmiotowym zakresie.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Przedmiot uwagi

Uzasadnienie
W celu 1. kładziemy nacisk na integrację w kilku wymiarach.
Integrację mieszkańców, integrację mieszkańców Warszawy z
osobami, które decydują się osiedlić w Warszawie oraz
reintegrację tych grup, które w mniejszym stopniu uczestniczą w
życiu społecznym miasta. Włączanie nowych mieszkańców w
życie miasta jest ważnym elementem podkreślonym w przyjętej
wizji, według której Warszawa jest miejscem, w którym każdy
czuje się u siebie. Istotnym elementem projektów będą działania
zachęcające do większej aktywności społecznej, budowania i
ożywiania małych wspólnot lokalnych, budowania tożsamości i
więzi związanych z miejscem zamieszkania. Temu będą też
służyły m. in. lokalne miejsca aktywności, ale też różnorodna
oferta spędzania wolnego czasu w mieście. Obecnie prowadzone
są kampanie społeczne zachęcające do odprowadzania
podatków w miejscu zamieszkania czy lokalne imprezy, które
pozwalają zapoznać się z historią i tożsamością danego miejsca
oraz z sąsiadami.
Istotnym elementem działań podejmowanych w ramach celu 1.1.
będą działania zachęcające do większej aktywności społecznej,
budowania i ożywiania małych wspólnot lokalnych, budowania
tożsamości i więzi związanych z miejscem zamieszkania. Temu
będą też służyły m. in. lokalne miejsca aktywności, ale też
różnorodna oferta spędzania wolnego czasu w mieście. Obecnie
prowadzone są kampanie społeczne zachęcające do
odprowadzania podatków w miejscu zamieszkania czy lokalne
imprezy, które pozwalają zapoznać się z historią i tożsamością
danego miejsca oraz z sąsiadami.

750

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Zbyt dużo osób przyjezdnych mało identyfikujących się z
Warszawą.

uwzględniono zapis istnieje

751

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Włączanie się ludzi w życie wspólnoty.

uwzględniono zapis istnieje

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Więcej tolerancji dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi
intelektualnie.

uwzględniono zapis istnieje

W celu 1.1. zostało podkreślone takie tworzenie wspólnoty, które
bazuje na dbaniu o siebie, wzajemnym szacunku niezależnie od
pochodzenia, stanu zdrowia, zamożności, wieku, płci, orientacji,
poglądów.

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Nauka empatii.

uwzględniono zapis istnieje

W celu 1.1. zostało podkreślone takie tworzenie wspólnoty, które
bazuje na dbaniu o siebie, wzajemnym szacunku niezależnie od
pochodzenia, stanu zdrowia, zamożności, wieku, płci, orientacji,
poglądów.

752

753

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017
Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017
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Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

754

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Edukacja i praca u podstaw nad przestrzeganiem przepisów.

do dalszych prac

755

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Lepsze nauczanie historii w szkołach, organizacja spotkań
naukowych w zakresie historii.

do dalszych prac

756

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Stworzenie otwartych aren dyskusyjnych (np. w parkach).

do dalszych prac

757

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Nauka sztuki komunikacji.

do dalszych prac

212

Uzasadnienie
Kwestia kształtowania postaw obywatelskich została podjęta w
celu 1.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Edukacji) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestie edukacji formalnej i nieformalnej zostały podjęte w celu
4.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Edukacji) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia miejsc aktywności została podjęta w celu 1.1. Zgłoszona
uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może
zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe
rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego merytorycznie
biura (Biuro Kultury) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów
wykonawczych
do
Strategii.
Zgodnie
z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Edukacji) oraz rozpatrzone na
poziomie programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

758

759

760

Forma
zgłoszenia
uwagi
Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017
Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017
Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Empatia i wzajemne zrozumienie pracowników bez poniżania
ludzi na niższych szczeblach.

uwzględniono zapis istnieje

Szacunek do drugiego człowieka została podkreślona w celu 1. i
1.1.

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
2. Wygodna
lokalność

Rewitalizacja praskiej strony Wisły.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia włączenia nabrzeży Wisły w sieć miejsc aktywności
mieszkańców, podnoszenie ich atrakcyjności jest wskazane w
celu 3.1.

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Planowanie zagospodarowania przestrzennego w sposób
zrównoważony, informowanie, gdzie ma powstać nowa
instytucja (np. szkoła), kreatywne zarządzanie przestrzenią.

odrzucono w
całości

Kwestie przeznaczenia terenów regulują miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego.

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

761

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Wprowadzenie płatnych parkingów w całym mieście z
wyłączeniem stref w miejscu zamieszkania.

do dalszych prac

762

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Budowa nowych osiedli wraz z infrastrukturą dla dzieci i
dorosłych.

do dalszych prac

763

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Tworzenie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.

uwzględniono wprowadzono w
całości

213

Uzasadnienie

Kwestia uporządkowania zasad funkcjonowania parkingów
podjęta została w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia wyposażenia przestrzeni publicznych podjęta została w
opisie celu 3.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Architektury i Planowania Przestrzennego) oraz rozpatrzone na
etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie
z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term
Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku
strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze
ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i
operacyjnych. W związku z tym strategia nie powinna zawierać
konkretnych projektów do realizacji.
Zapisy o tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego zostaną wprowadzone do rozdziału o Systemie
realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

764

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Panowanie nad bałaganem przestrzennym.

uwzględniono zapis istnieje

Uzasadnienie
Kształtowanie ładu przestrzennego będzie odbywać się poprzez
realizację celów 2. i 3. Szczegółowe zapisy zostaną określone
(zgodnie z rozdziałem: System realizacji) w Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Kwestia eliminacji barier architektonicznych i przestrzennych
podjęta została w opisie celu 3.1. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia kształtowania użytecznych przestrzeni publicznych z
wykorzystaniem elementów małej architektury podjęta została w
opisie celu 3.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

765

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Poprawa utrzymania wind przy kładkach lub budowa
podjazdów, windy ulegają częstym awariom.

do dalszych prac

766

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Brak ławek, koszy na śmieci i publicznych toalet.

do dalszych prac

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Kreatywne zarządzanie przestrzenią (miejsca
niezagospodarowane powinny być przeznaczone na miejsca
służące mieszkańcom).

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia kształtowania przestrzeni publicznych została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.1. projektu Strategii.

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

do dalszych prac

Przeznaczenie poszczególnych terenów i ich funkcje określa
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Zapisów
zawartych w celu 3. nie należy rozumieć jako dogęszczanie
wykształconych osiedli.

767

768

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017
Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

Ograniczenie zagęszczania Bemowa.
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zgłoszenia
uwagi
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Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

769

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Dodatkowe patrole policji w Parku Szymańskiego w godzinach
nocnych.

do dalszych prac

770

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
4. Innowacyjne
środowisko

Zapewnienie dostępu do logopedy w szkołach.

do dalszych prac

771

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
4. Innowacyjne
środowisko

Zapewnienie darmowego dostępu do e-booków.

do dalszych prac

215

Uzasadnienie
Kwestia kształtowania użytecznych i atrakcyjnych przestrzeni
publicznych podjęta została w opisie celu 3.1. Dodatkowo opis
tego celu zostanie rozszerzony o zapisy dotyczące
bezpieczeństwa przestrzeni publicznych. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) oraz rozpatrzone na
poziomie programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestie dostępu do podstawowych usług oświatowych i
zdrowotnych zostały podjęte w opisie celu 2.3. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Zdrowotnej) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia dostępu do wiedzy została podjęta w opisie celów 2.2.,
2.3. i 4.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Kultury) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

772

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
4. Innowacyjne
środowisko

Gwarancja preferencyjnych czynszów dla młodych start-upów.

do dalszych prac

773

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
4. Innowacyjne
środowisko

Stworzenie forum umożliwiającego mapowanie usług w okolicy.

do dalszych prac

774

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
4. Innowacyjne
środowisko

Organizacja okresowych spotkań z osobami specjalizującymi
się w danej dziedzinie.

do dalszych prac

216

Uzasadnienie
Kwestia dostępu do miejskich lokali została podjęta w opisie
celów 2.4. i 4.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Rozwoju
Gospodarczego) oraz rozpatrzone na poziomie programów
wykonawczych do strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia stosowania innowacyjnych rozwiązań przez samorząd
została podjęta w opisie celu 4.2. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestie miejsc aktywności, oferty kulturalnej, edukacyjnej oraz
kwestie związane z przyciąganiem do Warszawy ciekawych
wydarzeń zostały podjęte w opisie celów 2.2. i 4.3. Zgłoszona
uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może
zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe
rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego merytorycznie
biura (Biuro Edukacji) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

775

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

776

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Cel strategiczny
4. Innowacyjne
środowisko

Wsparcie osób wypalonych zawodowo (dostęp do kursów,
pomoc w szukaniu pracy).

do dalszych prac

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Stworzenie miejskiej strony internetowej dla opiekunów osób
niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób z Autyzmem (gdzie
uzyskać wsparcie, baza instytucji edukacyjnych, miejsce
spotkań integracyjnych oraz baza wiedzy o
niepełnosprawności).

do dalszych prac

777

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Wsparcie psychologiczne i tematyczne dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie i z Autyzmem.

do dalszych prac

778

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Zapewnienie lepszego bezpieczeństwa na osiedlach.

odrzucono w
całości

217

Uzasadnienie
Kwestia budowania systemu wspierającego rozwój
przedsiębiorstw została podjęta w opisie celów 2.4. i 4.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Rozwoju Gospodarczego) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia integracji społecznej jest poruszano w celu 1.1.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Marketingu Miasta) oraz rozpatrzone
na etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia integracji społecznej jest poruszano w celu 1.1.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Przeprowadzona diagnoza nie identyfikuje kwestii
bezpieczeństwa na osiedlach jako problematycznej.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie
Kwestia dostępu podstawowych usług, w tym drobnego handlu,
podjęta została w opisie celu 2.3. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Rozwoju Gospodarczego) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów
wykonawczych
do
Strategii.
Zgodnie
z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia jakości przestrzeni publicznych (której wymiarem jest
m.in. bezpieczeństwo) została podjęta w celu 3.1. Zgłoszona
uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może
zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe
rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego merytorycznie
biura (Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

779

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Utworzenie punktów z lodami w mieście.

do dalszych prac

780

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Zapewnienie większej ilości patroli policji w parkach.

do dalszych prac

781

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Bardziej atrakcyjne ceny w kawiarniach na terenach przestrzeni
publicznych.

odrzucono w
całości

Samorząd lokalny nie ma wpływu na ceny usług i towarów
oferowanych przez podmioty prywatne, funkcjonujące na rynku
komercyjnym. Tym samym uwaga nie może być wprowadzona do
Strategii.

do dalszych prac

Kwestia dostępu do oferty spędzania wolnego czasu, w tym
przestrzeni do rekreacji podjęta została w opisie celu 2.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w
Pasie Drogowym) oraz rozpatrzone na poziomie programów
wykonawczych do strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

782

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Budowa tężni solankowej.

218

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

783

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

odrzucono w
całości

Egzekwowanie obowiązującego prawa.

784

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Stworzenie wolnej strefy ekonomicznej.

do dalszych prac

785

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Większe docenianie matek przez pracodawców.

uwzględniono
częściowo

219

Uzasadnienie

M.st. Warszawa jest zobowiązane do egzekwowania
obowiązującego prawa w zakresie określonym przez przepisy
prawa.
Kwestia wsparcia przedsiębiorców w dzielnicach została opisana
w celu 2.3., a wsparcie innowacyjnego biznesu w celu 4.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Rozwoju Gospodarczego) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
W celu 2.4. mówiącym o tworzeniu przyjaznych warunków dla
rozwoju biznesu, a w konsekwencji tego rozwoju lokalnych
rynków pracy zostaną zawarte zapisy o społecznej
odpowiedzialności biznesu. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura oraz rozpatrzone
na etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Treść uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Uzasadnienie

786

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Praca i wsparcie dla osób niepełnosprawnych.

do dalszych prac

W projekcie Strategii już we Wprowadzeniu przyjęto założenie, że
poszczególne cele będą realizowane tak, aby włączać wszystkie
grupy mieszkańców m.in. niezależnie od stanu zdrowia. Zgodnie
z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term
Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku
strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze
ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i
operacyjnych. W związku z tym strategia nie powinna zawierać
konkretnych projektów do realizacji. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Zwracamy jednak uwagę, że kwestia integracji
społecznej jest poruszano w celu 1.1. Dbamy o siebie nawzajem.
Poza tym w celu 2.4. Tworzymy warunki przyjazne biznesowi
mowa jest o rozwoju rynków pracy, dodatkowo zapisy tego celu
zostaną uzupełnione o wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura oraz rozpatrzone
na etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii.

787

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Moczydło,
14.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Zapewnienie patroli policji w parkach w godzinach nocnych.

odrzucono w
całości

Przeprowadzona diagnoza nie identyfikuje kwestii
bezpieczeństwa na osiedlach jako problematycznej.

788

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Tolerancja wobec odmiennych światopoglądów i przekonań
politycznych.

uwzględniono zapis istnieje

W celu 1.1. zostało podkreślone takie tworzenie wspólnoty, które
bazuje na dbaniu o siebie, wzajemnym szacunku niezależnie od
pochodzenia, stanu zdrowia, zamożności, wieku, płci, orientacji,
poglądów.

mieszkanka /
mieszkaniec

789

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Organizacja pikników dla sąsiadów.

do dalszych prac

Kwestia integracji i budowania wspólnoty lokalnej została podjęta
w opisie celu 1.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Centrum
Komunikacji Społecznej) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

790

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Kreowanie wzajemnej pomocy mieszkańców.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia wzajemnej pomocy, budowania wspólnoty sąsiedzkiej,
wspólnoty lokalnej, wspieranie społecznej aktywności
mieszkańców znajduje swoje odzwierciedlenie w celu 1.1.

220

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie
W celu 1. kładziemy nacisk na integrację w kilku wymiarach.
Integrację mieszkańców, integrację mieszkańców Warszawy z
osobami, które decydują się osiedlić w Warszawie oraz
reintegrację tych grup, które w mniejszym stopniu uczestniczą w
życiu społecznym miasta. Włączanie nowych mieszkańców w
życie miasta jest ważnym elementem podkreślonym w przyjętej
wizji, według której Warszawa jest miejscem, w którym każdy
czuje się u siebie. Istotnym elementem projektów będą działania
zachęcające do większej aktywności społecznej, budowania i
ożywiania małych wspólnot lokalnych, budowania tożsamości i
więzi związanych z miejscem zamieszkania. Temu będą też
służyły m. in. lokalne miejsca aktywności, ale też różnorodna
oferta spędzania wolnego czasu w mieście. Obecnie prowadzone
są kampanie społeczne zachęcające do odprowadzania
podatków w miejscu zamieszkania czy lokalne imprezy, które
pozwalają zapoznać się z historią i tożsamością danego miejsca
oraz z sąsiadami.
Uwaga wpisuje się w opis celu 1.2. Wspólnie decydujemy o
naszym mieście, który zakłada, że w większym stopniu będzie
wykorzystywana wiedza o potrzebach mieszkańców,
możliwościach zaspokajania ich potrzeb. Zwiększeniu ulegnie
transparentność funkcjonowania samorządu, prowadzenie
otwartej polityki informacyjnej. Ponadto w celu 2.3. Korzystamy z
usług blisko domu mowa jest o ułatwieniu dostępu do usług
administracji lokalnej.

791

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Brak utożsamiania się przyjezdnych z mieszkańcami
Warszawy.

uwzględniono zapis istnieje

792

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Dostosowanie urzędów do potrzeb mieszkańców.

uwzględniono zapis istnieje

793

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Lepsze, skuteczniejsze przekazywanie informacji
mieszkańcom.

uwzględniono zapis istnieje

Uwaga wpisuje się w opis celu 1.2. Wspólnie decydujemy o
naszym mieście, który zakłada, że zwiększeniu ulegnie
transparentność funkcjonowania samorządu, prowadzenie
otwartej polityki informacyjnej.

do dalszych prac

Kwestia otwartej polityki informacyjnej została podjęła w opisie
celu 1.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Organizacji Urzędu) oraz rozpatrzone
na poziomie programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

794

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Prowadzenie konsultacji dla osób starszych i cudzoziemców w
urzędach.
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Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

795

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

796

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.1. Mamy dostęp
do szerokiej
Tworzenie mieszkań dla młodych.
oferty mieszkań

do dalszych prac

797

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.1. Mamy dostęp
do szerokiej
Darmowe hotele dla ubogich.
oferty mieszkań

do dalszych prac

798

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.1. Mamy dostęp
do szerokiej
Przeciwdziałanie odgradzaniu osiedli.
oferty mieszkań

uwzględniono zapis istnieje

Zwiększenie środków na budżet partycypacyjny.
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do dalszych prac

Uzasadnienie
Kwestia współrządzenia została podjęta w opisie celu 1.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Centrum Komunikacji Społecznej) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia polityki mieszkaniowej została podjęta w opisie celu 2.1.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Lokalowej) oraz rozpatrzone
na poziomie programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Uwaga pierwotnie zgłoszona do celu 2.3. Z uwagi na treść,
zaklasyfikowana do celu 2.1. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Pomocy i Projektów Społecznych) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia grodzenia będzie regulowała uchwała krajobrazowa
Rady m.st. Warszawy.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

799

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

Treść uwagi

2.1. Mamy dostęp
do szerokiej
Adaptacja pomieszczeń w blokach na wózki dziecięce.
oferty mieszkań

Rozstrzygnięcie
uwag

Uzasadnienie

odrzucono - poza
oddziaływaniem

Urząd może podejmować takie decyzje tylko w przypadku bloków
komunalnych.

800

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.1. Mamy dostęp
do szerokiej
Budowa infrastruktury mieszkalnej z parkingami podziemnymi.
oferty mieszkań

do dalszych prac

Kwestia uporządkowania zasad parkowania została podjęta w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

801

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.1. Mamy dostęp
do szerokiej
Remont starych kamienic.
oferty mieszkań

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia rewitalizacji obszarów zdegradowanych została ujęta w
celu 2.

802

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.1. Mamy dostęp
do szerokiej
Ograniczenie grodzenia osiedli.
oferty mieszkań

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia grodzenia będzie regulowała uchwała krajobrazowa
Rady m.st. Warszawy.

803

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

do dalszych prac

Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna
być
dokumentem
o charakterze
ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Organizacja spacerów po Warszawie.
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804

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Organizacja akcji typu ,,Rowerowy Maj"

do dalszych prac

805

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Organizacja spacerów z przewodnikiem po mieście.

do dalszych prac

806

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Tworzenie miejsc na pikniki na terenach zielonych.

do dalszych prac

224

Uzasadnienie
Kwestia popularyzacji różnych sposobów przemieszczania się po
mieście została podjęta w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia popularyzacji wiedzy o okolicy miejsca zamieszkania i o
Warszawie została podjęta w celu 1.1. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Edukacji) oraz rozpatrzone na poziomie programów
wykonawczych do strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia aranżowania przestrzeni tak, aby zachęcały
mieszkańców do przebywania w nich została podjęta w opisie
celu 3.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Architektury i Planowania
Przestrzennego) oraz rozpatrzone na poziomie programów
wykonawczych do strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
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Forma
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uwagi
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Treść uwagi
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uwag

Uzasadnienie

807

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Budowa super aquaparku w Warszawie.

do dalszych prac

Kwestia dostępu do miejsca aktywności i ich oferty została
podjęta w opisie celu 2.2. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Sportu i Rekreacji) oraz rozpatrzone na poziomie programów
wykonawczych do strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

808

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Budowa placów zabaw.

uwzględniono zapis istnieje

Cel 2.2 zakłada tworzenie przyjaznych warunków do życia, miejsc
aktywności, oferującej zróżnicowaną ofertę edukacyjną,
kulturalną, sportową, miejsc rekreacyjnych w każdej dzielnicy tak,
aby mieszkańcy mogli aktywnie spędzać czas wolny blisko domu.

809

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Montaż siłowni plenerowych.

do dalszych prac

810

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Tworzenie większej liczby bibliotek.

do dalszych prac

225

Kwestia miejsc aktywności została podjęta w opisie celu 2.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Sportu i Rekreacji) oraz rozpatrzone
na etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia tworzenia przyjaznych warunków do życia, miejsc
aktywności, oferującej zróżnicowaną ofertę edukacyjną,
kulturalną, sportową w każdej dzielnicy tak, aby mieszkańcy mogli
aktywnie spędzać czas wolny blisko domu został podjęty w celu
2.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Kultury) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

Forma
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uwagi
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uwag

Treść uwagi

811

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Tworzenie miejsc na koncerty i imprezy na świeżym powietrzu.

do dalszych prac

812

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Brakuje miejsc przyjaznych dzieciom w lokalach
gastronomicznym i kawiarniach.

odrzucono - poza
oddziaływaniem

813

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Budowa placu zabaw na osiedlu Młociny.

do dalszych prac

226

Uzasadnienie
Kwestia dostępności przestrzeni publicznych, które pozwolą na
uczestnictwo w różnego rodzaju aktywnościach została podjęta w
opisie celu 2.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Sportu i
Rekreacji) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów
wykonawczych do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Lokalowej) oraz rozpatrzone
na poziomie programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia miejsc aktywności została podjęta w opisie celu 2.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Sportu i Rekreacji) oraz rozpatrzone
na etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

814

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Urozmaicenie oferty klubowej dla różnych pokoleń.

do dalszych prac

815

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Dbanie o place zabaw, regularna konserwacja.

do dalszych prac

816

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Zapewnienie placów do nauki jazdy na rowerze dla
najmłodszych.

do dalszych prac

227

Uzasadnienie
Kwestia przyjaznych miejsc aktywności została podjęta w opisie
celu 2.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Kultury) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
W rozdziale System realizacji zostanie dodany zapis mówiący o
konieczności utrzymania, zrealizowanej w ramach Strategii,
infrastruktury na wysokim poziomie. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia miejsc aktywności została podjęła w opisie celu 2.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Sportu i Rekreacji) oraz rozpatrzone
na poziomie programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Marketingu Miasta) oraz rozpatrzone
na poziomie programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia lepszej polityki informacyjnej została podjęta w celu 1.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Kultury) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

817

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Wsparcie eventów takich jak targi.

do dalszych prac

818

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Zapewnienie lepszej informacji o wydarzeniach kulturalnych.

do dalszych prac

819

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Powinna być ciekawa oferta dla seniorów.

uwzględniono
częściowo

W opisie celu zostanie podkreślone, że oferta spędzania wolnego
czasu ma uwzględniać potrzeby różnych grup mieszkańców

do dalszych prac

Kwestia dostępu do miejsca aktywności i ich oferty została
podjęta w opisie celu 2.2. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Sportu i Rekreacji) oraz rozpatrzone na poziomie programów
wykonawczych do strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

820

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Budowa ośrodków sportowych na Białołęce i Wilanowie.

228

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

821

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.3. Korzystamy z
usług blisko
Tworzenie szkół i przedszkoli.
domu

uwzględniono zapis istnieje

W celu 2.3. jest mowa o zapewnieniu dostępu do podstawowych
usług takich, jak: szkoła, przedszkole, żłobek, przychodnia,
ośrodek pomocy społecznej.

822

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.3. Korzystamy z
usług blisko
Tworzenie przedszkoli i żłobków.
domu

uwzględniono zapis istnieje

W celu 2.3. jest mowa o zapewnieniu dostępu do podstawowych
usług takich, jak: szkoła, przedszkole, żłobek, przychodnia,
ośrodek pomocy społecznej.

823

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.3. Korzystamy z
usług blisko
Tworzenie żłobków.
domu

uwzględniono zapis istnieje

W celu 2.3. jest mowa o zapewnieniu dostępu do podstawowych
usług takich, jak: szkoła, przedszkole, żłobek, przychodnia,
ośrodek pomocy społecznej.

824

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.3. Korzystamy z
usług blisko
Lepszy dostęp do służby zdrowia.
domu

uwzględniono zapis istnieje

W celu 2.3. jest mowa o zapewnieniu dostępu do podstawowych
usług takich, jak: szkoła, przedszkole, żłobek, przychodnia,
ośrodek pomocy społecznej.

do dalszych prac

Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Zdrowotnej) oraz rozpatrzone
na poziomie programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

825

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

2.3. Korzystamy z
usług blisko
Brak jest szpitali w niektórych częściach Warszawy.
domu

229

Uzasadnienie

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

826

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.4. Tworzymy
warunki
przyjazne
biznesowi

Odbudowa zakładów rzemieślniczych i ,,etosu rzemieślnika".

do dalszych prac

827

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.4. Tworzymy
warunki
przyjazne
biznesowi

Brakuje lokalnych sklepów z artykułami dla niemowląt.

do dalszych prac

828

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.4. Tworzymy
warunki
przyjazne
biznesowi

Ułatwiony dostęp do informacji np. na temat istniejących startupów.

do dalszych prac

230

Uzasadnienie
Kwestie wsparcia rozwoju przedsiębiorstw oraz wsparcia
lokalnych rynków usług komercyjnych, obejmujących usługi
rzemieślnicze i małego handlu zostały podjęte w opisie celów 2.3.
i 2.4. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Rozwoju Gospodarczego) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestie wsparcia rozwoju przedsiębiorstw oraz wsparcia
lokalnych rynków usług komercyjnych, obejmujących usługi
rzemieślnicze i małego handlu zostały podjęte w opisie celów 2.3.
i 2.4. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Lokalowej) oraz rozpatrzone
na etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia wsparcia rozwoju przedsiębiorstw, w tym dostępu do
informacji została podjęta w opisie celów 2.4. i 4.2. Zgłoszona
uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może
zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe
rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego merytorycznie
biura (Biuro Rozwoju Gospodarczego) oraz rozpatrzone na
poziomie programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

829

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Stworzenie nowej przestrzeni historycznej w Warszawie
przestrzeni
,,Reduta Ordona".
publicznej

do dalszych prac

830

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Brakuje publicznych toalet.
przestrzeni
publicznej

do dalszych prac

831

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Dbanie o porządek przestrzeni publicznej.
przestrzeni
publicznej

do dalszych prac

231

Uzasadnienie
Kwestia dbałości o zasoby dziedzictwa kulturowego podjęta
została w opisie celu 3.1. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Stołecznego Konserwatora Zabytków) oraz rozpatrzone na
poziomie programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia kształtowania użytecznych przestrzeni podjęta została w
opisie celu 3.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia atrakcyjnej przestrzeni publicznej podjęta została w
opisie celu 3.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Ochrony
Środowiska) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów
wykonawczych do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

832

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Wprowadzenie darmowego wi-fi.
przestrzeni
publicznej

do dalszych prac

833

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Sadzenie drzew w parkach.

do dalszych prac

834

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Instalacja ekranów oddzielających trasy, aby tłumić hałas.

do dalszych prac

232

Uzasadnienie
Kwestia kształtowania użytecznych i atrakcyjnych przestrzeni
publicznych podjęta została w opisie celu 3.1. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia rozwoju terenów zieleni podjęta została w opisie celu 3.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Ochrony Środowiska) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia poprawy klimatu akustycznego podjęta została w opisie
celu 3.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Ochrony Środowiska) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie
Kwestia rozwoju terenów zieleni podjęta została w opisie celu 3.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Ochrony Środowiska) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza podjęta
została w opisie celu 3.2. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Ochrony Środowiska) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

835

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Sadzenie drzew na osiedlu ,,Zielony Żoliborz".

do dalszych prac

836

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Wymiana pieców, aby niwelować smog.

do dalszych prac

837

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Tworzenie zieleni wokół miejsc zamieszkania.

uwzględniono
częściowo

Kwestia rozwoju terenów zieleni została uwzględniona w zakresie
interwencji celu 3.2., natomiast bez wskazania konkretnych
lokalizacji.

do dalszych prac

Kwestia postaw proekologicznych podjęta została w opisie celu
3.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Ochrony Środowiska) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

838

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Edukacja w zakresie dzikich wysypisk.

233

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

839

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Przedmiot uwagi

Potrzebne jest oczyszczenie plaży miejskiej.

odrzucono w
całości

840

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Tworzenie zielonych dachów na budynkach.

do dalszych prac

841

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Segregacja śmieci.

do dalszych prac

842

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Instalacja paneli słonecznych na budynkach.

do dalszych prac

234

Uzasadnienie

Kwestię tę reguluje uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta stołecznego Warszawy (art. 29)
Kwestia technologii środowiskowych podjęta została w opisie celu
3.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Ochrony Środowiska) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia gospodarki odpadami podjęta została w opisie celu 3.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi)
oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych
do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia technologii środowiskowych podjęta została w opisie celu
3.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Ochrony Środowiska) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

843

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Integracja w zakresie działań ekologicznych.

odrzucono niezrozumiałe

Uwaga niezrozumiała.

844

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Kontrola emisji spalin w samochodach i autobusach.

odrzucono - poza
oddziaływaniem

Miasto, aby ograniczyć emisję szkodliwych substancji do
środowiska sukcesywnie wymienia swój tabor autobusów.
Natomiast nie ma narzędzi do kontroli aut oraz autobusów
prywatnych przewoźników.

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

845

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Montaż baterii słonecznych na blokach.

do dalszych prac

846

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Powinny być zajęcia na temat ekologii w szkole.

do dalszych prac

235

Uzasadnienie

Kwestia technologii środowiskowych podjęta została w opisie celu
3.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Ochrony Środowiska) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia kształtowania postaw proekologicznych podjęta została w
opisie celu 3.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Edukacji)
oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych
do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

847

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Utworzenie Veturilo dla dzieci.
systemu
transportowego

do dalszych prac

848

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Rozszerzenie oferty Veturilo o wypożyczalnie deskorolek.
systemu
transportowego

do dalszych prac

849

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Budowa podziemnych parkingów.
systemu
transportowego

do dalszych prac

236

Uzasadnienie
Kwestia rozwoju systemu transportu rowerowego podjęta została
w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Turystyki) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia rozwoju systemu transportu rowerowego podjęta została
w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Turystyki) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia uporządkowania zasad parkowania została podjęta w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie
Kwestia rozwoju systemu transportu rowerowego podjęta została
w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Turystyki) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia doskonalenia systemu transportu publicznego podjęta
została w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

850

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Instalacja Veturilo bliżej osiedli.
systemu
transportowego

do dalszych prac

851

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej.
systemu
transportowego

do dalszych prac

852

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Rozwój ścieżek rowerowych.
systemu
transportowego

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia rozwoju systemu transportu rowerowego została podjęta
w zakresie interwencji celu 3.3.

do dalszych prac

Kwestia bezpieczeństwa ruchu drogowego podjęta została w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) oraz rozpatrzone na
etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie
z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term
Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku
strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze
ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i
operacyjnych. W związku z tym strategia nie powinna zawierać
konkretnych projektów do realizacji.

853

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Zwolnienie ruchu drogowego, kontrole prędkości na dużych
systemu
ulicach.
transportowego

237

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

854

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Zmniejszenie korków w mieście poprzez usprawnienie
systemu
komunikacji miejskiej.
transportowego

uwzględniono zapis istnieje

855

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Synchronizacja świateł.
systemu
transportowego

do dalszych prac

856

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Rozwój ścieżek rowerowych na Białołęce.
systemu
transportowego

do dalszych prac

857

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Budowa parkingów wielopiętrowych podziemnych i
systemu
nadziemnych.
transportowego

do dalszych prac

238

Uzasadnienie

Kwestia doskonalenia transportu zbiorowego została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.3.

Kwestia usprawniania systemu transportowego, w tym
inteligentnych systemów transportowych, została podjęta została
w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia rozwoju systemu transportu rowerowego podjęta została
w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Turystyki) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia uporządkowania zasad parkowania została podjęta w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

858

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Rozwój transportu miejskiego na Mokotowie przemysłowym.
systemu
transportowego

do dalszych prac

859

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Budowa mostów.
systemu
transportowego

do dalszych prac

860

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Budowa ścieżek dla rolkarzy.
systemu
transportowego

do dalszych prac

239

Uzasadnienie
Kwestia rozwoju systemu transportu rowerowego podjęta została
w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Turystyki) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia doskonalenia systemu transportowego i usprawniania
przemieszczania się po mieście podjęta została w opisie celu 3.3.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Mobilności i Turystyki) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia rozwoju systemu transportu rowerowego podjęta została
w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Turystyki) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie
Kwestia rozwoju systemu transportu podjęta została w opisie celu
3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Mobilności i Turystyki) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia doskonalenia transportu publicznego podjęta została w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

861

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Rozwój komunikacji w kierunku Piaseczna.
systemu
transportowego

do dalszych prac

862

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Wyznaczenie buspasa na trasie Puławska - Piaseczno systemu
Wilanów.
transportowego

do dalszych prac

863

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Spójna sieć ścieżek rowerowych.
systemu
transportowego

uwzględniono wprowadzono w
całości

Zapis odnoszący się do rozwoju sieci ścieżek rowerowych
zostanie uzupełniony o "spójną sieć".

do dalszych prac

Kwestia rozwoju systemu transportu podjęta została w opisie celu
3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Mobilności i Turystyki) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

864

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Rozwój komunikacji miejskiej na Starym Żoliborzu.
systemu
transportowego

240

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

865

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Edukacja w szkole poprzez współdziałanie.

do dalszych prac

866

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Darmowa nauka pływania dla dzieci.

do dalszych prac

867

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Organizacja zajęć praktycznych w szkołach państwowych.

do dalszych prac

241

Uzasadnienie
Uwaga pierwotnie zgłoszona na celu 1. Ze względu na treść
uwagi została skategoryzowana do celu 4.1. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Edukacji) oraz rozpatrzone na poziomie programów
wykonawczych do strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia dostępu do miejsca aktywności i ich oferty została
podjęta w opisie celu 2.2. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Sportu i Rekreacji) oraz rozpatrzone na poziomie programów
wykonawczych do strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia nauki przez doświadczenie mieści się w zakresie celu
4.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Edukacji) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

868

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Tworzenie miejsc z edukacją muzyczną.

do dalszych prac

869

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Powinny być zajęcia pozalekcyjne organizowane przez
wolontariuszy.

do dalszych prac

870

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Stworzenie miejsc do pogłębiania kreatywności młodych ludzi,
więcej miejsc "Free Graffiti".

do dalszych prac

242

Uzasadnienie
Kwestia dostępności miejsc aktywności i ich oferty została podjęta
w opisie celu 2.2. Ponadto w celu 4.1. wskazano, że:
"Podnoszeniu kompetencji społecznych mieszkańców,
niezależnie od wieku, będzie służyło upowszechnianie formalnej,
pozaformalnej i nieformalnej edukacji oraz upowszechnianie i
pogłębianie uczestnictwa w kulturze. Będzie to wymagało
odpowiedniego ukierunkowania oferty kultury i uczenia się oraz
wykorzystania potencjału organizacji pozarządowych.
Wzmacniana będzie współpraca podmiotów reprezentujących
świat nauki, kultury i biznesu, sfery publicznej oraz społeczności
lokalnych". Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Edukacji)
oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych
do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia podnoszenia kompetencji mieszkańców została podjęta
w opisie celu 4.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Edukacji)
oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych
do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia miejsc aktywności i ich dostępności dla mieszkańców
została podjęta w opisie celu 2.2. Natomiast kwestia dostępności
miejsc ułatwiających inkubowanie, testowanie, rozwijanie i
prezentowanie pomysłów została podjęta w opisie celu 4.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie
Kwestia podnoszenia kompetencji mieszkańców została podjęta
w opisie celu 4.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Edukacji)
oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych
do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia podnoszenia kompetencji mieszkańców została podjęta
w opisie celu 4.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Edukacji)
oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych
do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

871

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Edukacja seniorów w zakresie świata wirtualnego.

do dalszych prac

872

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Organizacja zajęć z programowania dla dzieci wraz z
informacją o zagrożeniach w internecie.

do dalszych prac

873

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Aktywizacja osadzonych w zakładach karnych.

odrzucono - poza
oddziaływaniem

Uwaga wykracza poza zakres kompetencji samorządu
miejskiego.

do dalszych prac

Kwestia dostępności miejsc aktywności i ich oferty została podjęta
w opisie celu 2.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Kultury)
oraz rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do
strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

874

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Rozwój talentów w ośrodkach kultury.

243

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

875

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

4.3. Przyciągamy
talenty i liderów

Brak jest basenów spełniających wymogi zawodów.

do dalszych prac

876

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

4.3. Przyciągamy
talenty i liderów

Budowa centrum kongresowego na wzór Dublina.

do dalszych prac

877

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

4.4. Inspirujemy
świat

Promowanie miasta za granicą.

uwzględniono zapis istnieje

878

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Organizacja zajęć dla dzieci o historii dzielnicy.

do dalszych prac

244

Uzasadnienie
Kwestia infrastruktury sportowej pozwalającej na organizację
znaczących wydarzeń została podjęta w opisie celu 4.3.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Sportu i Rekreacji) oraz rozpatrzone
na poziomie programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia infrastruktury pozwalającej na organizację znaczących
wydarzeń została podjęta w opisie celu 4.3. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Sportu i Rekreacji) oraz rozpatrzone na poziomie programów
wykonawczych do strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Cel 4.4. wskazuje, że: "osiągnięcia warszawskich innowatorów i
twórców będą promowane na arenie międzynarodowej.
Warszawa będzie stale uczestniczyła w międzynarodowych
programach i projektach skierowanych do miast, ich mieszkańców
i organizacji. Będzie to wzmacniało wizerunek Warszawy jako
miasta innowacji". Po zakończeniu procesu aktualizacji Strategii,
na jej podstawie, opracowana zostanie strategia marketingowa
miasta oraz Marka Warszawy, które będą podstawą prowadzenia
działań marketingowych zagranicą.
Kwestia popularyzacji wiedzy o okolicy miejsca zamieszkania i o
Warszawie została podjęta w opisie celu 1.1. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Edukacji) oraz rozpatrzone na poziomie programów
wykonawczych do strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
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879

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców dzielnicy.

do dalszych prac

880

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Zapewnienie lekcji etyki w szkołach.

do dalszych prac

881

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Poprawa komunikacji między mieszkańcami na dużych
osiedlach.

uwzględniono zapis istnieje

245

Uzasadnienie
Kwestia integracji mieszkańców oraz miejsc aktywności, które
będą jej służyły zostały podjęte w opisie celu 1.1. Zgłoszona
uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może
zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe
rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego merytorycznie
biura (Centrum Komunikacji Społecznej) oraz rozpatrzone na
poziomie programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Edukacji) oraz rozpatrzone na
poziomie programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
W celu 1. kładziemy nacisk na integrację w kilku wymiarach.
Integrację mieszkańców, integrację mieszkańców Warszawy z
osobami, które decydują się osiedlić w Warszawie oraz
reintegrację tych grup, które w mniejszym stopniu uczestniczą w
życiu społecznym miasta. Włączanie nowych mieszkańców w
życie miasta jest ważnym elementem podkreślonym w przyjętej
wizji, według której Warszawa jest miejscem, w którym każdy
czuje się u siebie. Istotnym elementem projektów będą działania
zachęcające do większej aktywności społecznej, budowania i
ożywiania małych wspólnot lokalnych, budowania tożsamości i
więzi związanych z miejscem zamieszkania. Temu będą też
służyły m. in. lokalne miejsca aktywności, ale też różnorodna
oferta spędzania wolnego czasu w mieście. Obecnie prowadzone
są kampanie społeczne zachęcające do odprowadzania
podatków w miejscu zamieszkania czy lokalne imprezy, które
pozwalają zapoznać się z historią i tożsamością danego miejsca
oraz z sąsiadami.
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882

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Angażowanie wolontariuszy do pomocy w domach dziecka.

do dalszych prac

883

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
2. Wygodna
lokalność

Wypożyczalnia leżaków na osiedlach.

do dalszych prac

884

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
2. Wygodna
lokalność

Montaż ławek na osiedlach.

do dalszych prac

885

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
2. Wygodna
lokalność

Zostawić lotnisko Bemowo.

odrzucono - poza
oddziaływaniem

246

Uzasadnienie
Kwestia aktywności społecznej została podjęta w opisie celu 1.1.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Centrum Komunikacji Społecznej) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia przyjaznych miejsc aktywności została podjęta w Celu
2.2. głoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Sportu i Rekreacji) oraz rozpatrzone
na etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Możliwość montowania ławek urząd miasta ma tylko w
odniesieniu do terenów, którymi zarządza. Nie ma takiej
możliwości w stosunku do terenów prywatnych. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Lotnisko jest terenem prywatnym i urząd miasta nie ma na niego
wpływu.
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Uzasadnienie
Kwestia kształtowania użytecznych i atrakcyjnych przestrzeni
publicznych podjęta została w opisie celu 3.1. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
W celu 1. ostanie cel operacyjny, w którym będzie podjęta m.in.
kwestia kształtowania postaw prozdrowotnych. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Zdrowotnej) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

886

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Montaż pojemników na psie odchody.

do dalszych prac

887

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Wyznaczenie miejsc dla palaczy.

do dalszych prac

888

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Kontrola jakości małej infrastruktury na osiedlach i szybka
interwencja, gdy zgłaszana jest potrzeba naprawy.

odrzucono w
całości

Infrastruktura na osiedlach nie należy do samorządu, z wyjątkiem
osiedli komunalnych. Zatem jeśli mowa o infrastrukturze na
osiedlach komunalnych to mieszkańcy moja możliwość, poprzez
numer 19115, zgłosić potrzebę naprawy.

uwzględniono zapis istnieje

Projekt Strategii został zaprogramowany tak, aby miasto rozwijało
się zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. W ramach celu
2. Wygodna lokalność oraz celu 3. Funkcjonalna przestrzeń
zawarte są zapisy ukierunkowane na kształtowanie ładu
przestrzennego w oparciu o kształtowanie struktury funkcjonalnoprzestrzennej miasta o charakterze policentrycznym i
hierarchicznym, jednocześnie z naciskiem na przeciwdziałanie
rozlewaniu się miasta. Te zapisy zostaną uwzględnione w nowym
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego (zgodnie z ustawą o planowaniu i o
zagospodarowaniu przestrzennym). A w związku z tym będzie to
musiało być uwzględnione w przygotowywanych na bazie studium
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

889

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Zrównoważone planowanie przestrzenne.

247
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890

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Utrzymanie czystości i sprawności wind w metrze.

do dalszych prac

891

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Przedłużenie ul. Wiatracznej w kierunku północnym.

do dalszych prac

892

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Uchwalenie MPZP dla całej Warszawy.

odrzucono w
całości

248

Uzasadnienie
Kwestia atrakcyjnej przestrzeni publicznej podjęta została w
opisie celu 3.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia ułatwiania przemieszczania się po mieście podjęta
została w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Plany miejscowe są narzędziem realizacji strategii rozwoju.
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893

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
4. Innowacyjne
środowisko

Rozwój infrastruktury przemysłowej.

do dalszych prac

894

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
4. Innowacyjne
środowisko

Biznes i kultura powinny współgrać.

do dalszych prac

895

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Dostęp do informacji o wydarzeniach kulturalnych.

do dalszych prac

249

Uzasadnienie
Kwestia budowania systemu wspierającego rozwój
przedsiębiorstw została podjęta w opisie celu 2.4.Tworzymy
warunki przyjazne biznesowi oraz celu 4.2. Generujemy
innowacje. Kwestia przeznaczenia poszczególnych terenów oraz
ich funkcji zostanie określona w Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego, które stanowi
przestrzenny wyraz Strategii. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Rozwoju Gospodarczego) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Poruszona w uwadze kwestia współpracy podmiotów
reprezentujących świat kultury i biznesu mieści się w zakresie
celu 4.1. Rozwijamy nasz twórczy potencjał oraz celu 4.2.
Generujemy innowacje. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia zwiększenia udziału w kulturze została podjęta w opisie
celu 4.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Kultury) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
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Uzasadnienie
Kwestia działań związanych zainteresowaniem mieszkańców
sprawami miasta została podjęta w opisie celu 1.2. Zgłoszona
uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może
zostać uwzględniona. Zwracamy jednak uwagę, że Proponowane
w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do
właściwego merytorycznie biura oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Warszawa jako metropolia i stolica kraju jest ośrodkiem miejskim
funkcjonującym w globalnej sieci miast, a jej rozwój oparty jest na
przepływach kapitału ludzkiego i finansowego. Historia i
tożsamość Warszawy jest głęboko związana z otwartością miasta
na innych. W związku z tym projekt Strategii zakłada
wykorzystanie tego w dalszym rozwoju miasta.

896

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Organizacja spotkań z osobami publicznymi.

do dalszych prac

897

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Ograniczenie napływu imigrantów.

odrzucono w
całości

898

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Programy edukacyjne bez indoktrynacji katolickiej.

odrzucono w
całości

Program nauczania w szkołach nie leży w gestii samorządu
lokalnego.

899

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Ograniczenie lekcji religii w szkołach.

odrzucono w
całości

Kwestie nauczania religii w szkołach reguluje Konkordat
pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, a zatem
kwestia ta nie leży w gestii samorządu lokalnego.

do dalszych prac

W celu 1. ostanie cel operacyjny, w którym będzie podjęta m.in.
kwestia kształtowania postaw prozdrowotnych. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Zdrowotnej) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

900

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Ograniczenia palenia papierosów.
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Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

901

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

902

Punkt
konsultacyjny
w Parku
Żeromskiego,
13.05.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający

mieszkanka /
mieszkaniec

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

Ogólna

Ogólna

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Regulacja prawa dotyczącego sprzątania po psach.

Zwiększenie ulg dla dzieci.

Uzasadnienie

odrzucono w
całości

Kwestię tę reguluje uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta stołecznego Warszawy (art. 29).

do dalszych prac

Kwestia aktywności, m.in. dzieci, została podjęta w opisie celu
2.2.aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu oraz celu 4.1.
Rozwijamy nasz twórczy potencjał. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Rozwoju Gospodarczego) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

3. Uwagi zgłoszone podczas spotkania inauguracyjnego i spotkań dedykowanych celom

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi
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Uzasadnienie

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

903

spotkanie cel
1, 18.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Potrzeba uściśleń, zarówno w ustalaniu newralgicznych
zakresów odpowiedzialnego decydowania oraz w metodach
osiągania wzrostu odpowiedzialności.

904

spotkanie cel
1, 18.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

mieszkanka /
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Angażowanie radnych w proces konsultowania projektów
dokumentów, w tym przypadku strategii. Małe zainteresowanie
radnych konsultowaną strategią.
Niska jakość dialogu społecznego i mała odpowiedzialność
urzędników za budowanie odpowiedzialnej wspólnoty. Poprawa
jakości dialogu społecznego pomiędzy urzędnikami i
mieszkańcami. Wypracowanie pomysłu i mechanizmów, reguł
prowadzenia dialogu z mieszkańcami. Stworzenie
mechanizmów umożliwiających wykorzystywanie
zaangażowania i wiedzy aktywnych mieszkańców przy
programowaniu czy realizacji zadań.
Poprawa jakości współpracy urzędu dzielnicy i jednostek
miejskich pozostających w strukturze miasta dotyczących
prowadzenia kampanii informacyjnych o wydarzeniach w
mieście skierowanych do mieszkańców. Włączenie jednostek
miejskich w politykę informacyjną miasta. Pozwoli to dotrzeć do
większej grupy mieszkańców, do których teraz te informacje nie
docierają, a tym samym zwiększy szansę na ich uczestnictwo w
życiu miasta

905

906

907

spotkanie cel
1, 18.04.2017

spotkanie cel
1, 18.04.2017

spotkanie cel
1, 18.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

mieszkanka /
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Uruchomienie szkoleń dla urzędników z zakresu form, potrzeby
i znaczenia prowadzenia dialogu z mieszkańcami.

252

Uzasadnienie

odrzucono w
całości

Zbyt szczegółowe rozwiązania zostaną określone w dokumentach
wykonawczych, uszczegóławiających zapisy strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura oraz rozpatrzone
na poziomie programów wykonawczych do strategii.

uwzględniono zapis istnieje

Brak uwagi. Komentarz.

uwzględniono zapis istnieje

W celu 1.2. wskazuje się na konieczność działań zmierzających
do podniesienia sprawności urzędu, w tym edukacji w zakresie
misji pełnionej przez pracowników urzędu. Tworzone programy
strategiczne, w tym program "Dialog" będą odnosiły się zarówno
do zakresu i jakości dialogu urzędników z mieszkańcami, jak i
postaw pracowników urzędu.

uwzględniono zapis istnieje

W celu 1.2. wskazuje się na konieczność działań zmierzających
do podniesienia sprawności urzędu, w tym edukacji w zakresie
misji pełnionej przez pracowników urzędu. Tworzone programy
strategiczne, w tym program "Dialog" będą odnosiły się zarówno
do zakresu i jakości dialogu urzędników z mieszkańcami, jak i
postaw pracowników urzędu.

do dalszych prac

Kwestia znaczenia i prowadzenia dialogu z mieszkańcami podjęta
została w opisie celu 1.2. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura
(Centrum Komunikacji Społecznej) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

908

Forma
zgłoszenia
uwagi

spotkanie cel
1, 18.04.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie

Ogólna

Konieczność wypracowania mechanizmów współpracy między
biurami i nowych form współpracy, które pozwolą na realizację
innowacyjnej strategii w ramach „silosowej” struktury urzędu
miasta. Samo przypisanie odpowiedzialności za realizację
celów różnym biurom może nie zapewnić skutecznego
wdrażania strategii.

uwzględniono
częściowo

Wskaźniki monitoringu Strategii zostaną dopracowane.
Dodatkowo pomiarowi realizacji Strategii będzie towarzyszył
monitoring wskaźników kontekstowych. Do monitoringu realizacji
celów Strategii wykorzystywane są wskaźniki oddające charakter
celu. I w związku z tym mają równe źródła, przy czym każde z
nich jest rzetelne i oparte na reprezentatywnych danych.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Strategia zostanie poddana redakcji.

909

spotkanie cel
1, 18.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Uwzględnienie wskaźników typu ,,recykling wzrośnie o ...%",
albo ,,na transport publiczny nakłady wzrosną w porównaniu z
nakładami na transport prywatny o...%". Opierając się na
subiektywnych ocenach możemy promować szkodliwy
populizm.

910

spotkanie cel
1, 18.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Strategia musi być napisana łatwiejszym językiem. Zbyt
rozbudowane, wielokrotnie złożone zdania, które utrudniają
czytanie i zrozumienie strategii.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Mechanizm zapewniający współpracę biur i innych realizatorów
zostanie doprecyzowany w zarządzeniu Prezydenta m.st.
Warszawy ustanawiającym strukturę instytucjonalną
odpowiedzialną za zarządzanie Strategią.

Uwaga wpisuje się w opis celu 1.2. Wspólnie decydujemy o
naszym mieście, który zakłada, że zwiększeniu ulegnie
transparentność funkcjonowania samorządu, prowadzenie
otwartej polityki informacyjnej i rozwijanie instrumentów
współdziałania i wspólnego podejmowania decyzji. Dokument
określający sposób wdrażania strategii zakłada, że strategia
będzie realizowana w partnerstwie z innymi podmiotami, w tym
mieszkańcami.
Uwaga wpisuje się w opis celu 1.2. Wspólnie decydujemy o
naszym mieście, który zakłada, że zwiększeniu ulegnie
transparentność funkcjonowania samorządu, prowadzenie
otwartej polityki informacyjnej i rozwijanie instrumentów
współdziałania i wspólnego podejmowania decyzji. Nacisk
zostanie położony także na edukację obywatelską,
upowszechnianie wiedzy na temat funkcjonowania samorządu
poprzez włączanie mieszkańców we współdecydowanie o
mieście.

911

spotkanie cel
2, 20.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Współpraca między dyrektorami biur i jednostek miejskich z
mieszkańcami nie jest najlepsza. Mieszkańcy powinni być
uwzględniono wpisywani jako partner do realizacji dokumentów (i w ogóle jako
zapis istnieje
partner dla Urzędu Miasta). Mieszkańcy powinni być włączani w
ich realizację.

912

spotkanie cel
2, 20.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Mieszkańcy mogą się dużo nauczyć, gdy uczestniczą w
procesach decyzyjnych. To jeden z lepszych sposobów
kształtowania postaw prospołecznych. Nie należy tworzyć dla
mieszkańców, lecz należy tworzyć projekty z nimi.

Urząd Miasta nie powinien odrzucać projektów mieszkańców
(zgłoszonych np. do budżetu partycypacyjnego) dotyczących
zagospodarowania przestrzeni rekreacyjnej do spędzania czasu
wolnego (autor uwagi przywołał przykład dawnych terenów
pokolejowych na Mokotowie i zgłoszonego projektu
uwzględniono dotyczącego reorganizacji tego miejsca, który został przez
zapis istnieje
urząd dzielnicy zignorowany ze względu na plany budowy
nowej drogi. Podał również przykład niepowstałego miejsca
aktywności lokalnej w Falenicy ze względu na budowę tunelu w
jego miejscu).

Uwaga wpisuje się w opis celu 1.2. Wspólnie decydujemy o
naszym mieście, który zakłada, że zwiększeniu ulegnie
transparentność funkcjonowania samorządu, prowadzenie
otwartej polityki informacyjnej i rozwijanie instrumentów
współdziałania i wspólnego podejmowania decyzji.

Miejscami, gdzie kumuluje się aktywność lokalna są bazarki i
targowiska. W Warszawie powinno powstać więcej takich
miejsc. Powinny mieć zróżnicowaną ofertę usługową.

W Warszawie funkcjonują już tzw. bazarki jednodniowe.
Rozwiązanie zgłaszanego w uwadze problemu znajduje swoje
odzwierciedlenie m.in. w założeniach centrów lokalnych, które
zostaną zaprojektowane tak, aby pełniły różnorodne funkcje.

913

spotkanie cel
2, 20.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

914

spotkanie cel
2, 20.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

253

uwzględniono zapis istnieje

uwzględniono zapis istnieje

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Brakuje miejsc parkingowych dla samochodów dostawczych
obsługujących przedsiębiorców. Powoduje to niewłaściwe
parkowanie (zajmowanie chodnika, niszczenie trawy). Powinny
być wyznaczone miejsca dla dostaw. Tworzenie warunków
przyjaznych biznesowi wiąże się też z polityką parkingową.

do dalszych prac

W Warszawie budownictwo powinno być bardziej ekologiczne
(należy wykorzystywać np. fotowoltaikę).

odrzucono w
całości

915

spotkanie cel
2, 20.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.4. Tworzymy
warunki
przyjazne
biznesowi

916

spotkanie cel
2, 20.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

917

spotkanie cel
2, 20.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
Powinna powstawać komunikacja wewnątrz osiedli (np. w
przyjaznego
formie małych autobusików), aby ludzie starsi mogli mieli
systemu
możliwość dojazdu niemal "pod dom".
transportowego

918

spotkanie cel
2, 20.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
2. Wygodna
lokalność

Należy zdefiniować, co to znaczy lokalność. Dzielnice są
zróżnicowane również wewnętrzne. Obszar, który najbardziej
integruje społeczność jest znacznie mniejszy od dzielnicy.

254

do dalszych prac

uwzględniono zapis istnieje

Uzasadnienie
Kwestia budowania systemu wspierającego rozwój
przedsiębiorstw została podjęta w opisie celów 2.4. i 4.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Strategia podkreśla, że nowo powstające budownictwo będzie
ukierunkowane na dbałość o środowisko poprzez rozwiązania
energooszczędne. Natomiast zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju powinna
być dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do
wizji, celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym
strategia nie powinna zawierać konkretnych projektów do
realizacji. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Zwracamy jednak uwagę,
że kwestia budownictwa mieszkaniowego została podjęta w
opisie celów 2.1. Proponowane w uwadze szczegółowe
rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego merytorycznie
biura oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów
wykonawczych do Strategii.
Kwestia usprawniania systemu transportu publicznego podjęta
została w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
W opisie celu 1. i 2. o lokalności mówi się w kontekście osiedla,
dzielnicy. Wskaźniki mierzące osiągnięcie zakładanych rezultatów
zakładają, że do podstawowych usług i miejsc aktywności
mieszkańcy powinni mieć nie więcej niż 1 km od miejsca
zamieszkania. W celu 1.1., w którym jest mowa o budowaniu
wspólnoty lokalnej, mamy na myśli przede wszystkim osiedla.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

919

spotkanie cel
2, 20.04.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
2. Wygodna
lokalność

Poczuciu lokalności nie sprzyjają płoty i ogrodzenia. Należy w
strategii dopisać wątki dotyczące eliminacji grodzenia osiedli.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia grodzenia będzie regulowała uchwała krajobrazowa
Rady m.st. Warszawy

Cel strategiczny
2. Wygodna
lokalność

W Warszawie może zabraknąć gruntów na inwestycje
ogólnomiejskie i lokalne. Nieustannie sprzedawane są grunty
miejskie, pomimo że brakuje szkół, przedszkoli itd. Pojawi się w
przyszłości problem, gdzie lokalizować np. Miejsca aktywności
lokalnej, bo nie będzie już na nie wolnej przestrzeni.

uwzględniono zapis istnieje

W opisach kilku celów operacyjnych zaznaczono, że polityka
gruntowa zostanie podporządkowana polityce przestrzennej.

uwzględniono
częściowo

920

spotkanie cel
2, 20.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

921

spotkanie cel
2, 20.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

ogólna

Należy dobrać adekwatne mierniki do wskazanych działań.
Powinny one dotyczyć też jakości usług (a nie tylko ich
dostępności). Należy badać również jakość.

922

spotkanie cel
2, 20.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

ogólna

Należy uzyskać równowagę między dążeniem do stworzenia
miasta przyjaznego pieszym, jak i stworzenia miasta drożnego
dla transportu samochodowego.

uwzględniono zapis istnieje

uwzględniono zapis istnieje

do dalszych prac

923

spotkanie cel
2, 20.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

ogólna

W kontekście starzejącego się społeczeństwa strategia
powinna wskazywać, jakie konkretnie usługi będą dedykowane
osobom starszym i jakie zostaną wprowadzone działania
mające na celu ułatwienie życia osobom starszym (np.
usuwanie barier architektonicznych).

924

spotkanie cel
2, 20.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

ogólna

Strategia może być ogólna, ale można dodać egzemplifikację
pewnych działań (np. w celu Wygodna lokalność - działania na
rzecz waluty lokalnej).

255

Wskaźniki mierzące realizacji poszczególnych celów zostaną
dopracowane. Kwestie jakości usług i mierzących ją wskaźników
poruszane będą w momencie tworzenia programów
wykonawczych. Im więcej konkretów znajdzie się w Strategii, tym
dokument staje się mniej elastyczny.
W celu 3.3. zawarto zapis mówiący o poprawieniu jakości
przemieszczania się po mieście z poszanowaniem wszystkich
uczestników ruchu.
Cele określone w Strategii horyzontalnie rozwiązują problem
jakości życia osób starszych. W ramach celu strategicznego 1. w
wymiarze włączenia w życie społeczności, zrozumienia itp. W
ramach celu 2. poprzez zapewnienie podstawowych usług i
miejsc spędzania wolnego czasu w pobliżu miejsca
zamieszkania, przy uwzględnieniu zasad uniwersalnego
projektowania. Cel 3. z kolei mówi m.in. o likwidacji barier
architektonicznych i przestrzennych oraz rozwoju ciągów
pieszych i transportu publicznego, jak również jakości przestrzeni
publicznych.
Dodanie do opisu celów przykładów byłyby niezgodne z zalecaną
metodyką. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Proponowane w uwadze szczegółowej rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura oraz rozpatrzone
na etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

925

spotkanie cel
2, 20.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

926

spotkanie cel
2, 20.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

927

spotkanie cel
2, 20.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

928

spotkanie cel
2, 20.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

ogólna

Strategia powinna zawierać elementy, które wskazują na to, że
jest to strategia Warszawy (brak warszawskich wyróżników
powoduje, że strategia ta wygląda jak szablon, pod który
podstawić można dowolne miasto).

odrzucono w
całości

ogólna

Opinie świadczą o opiniodawcach, a nie o danej sprawie.
Wskaźniki miękkie wymagają więc uzupełnień w formie
wskaźników obiektywnych. Wskaźniki subiektywne nie powinny
odgrywać znaczącej roli w strategii.

odrzucono w
całości

Ogólna

Należy unikać trudnych i niezrozumiałych sformułowań.
Znaczna część mieszkańców może nie znać znaczenia słów
takich jak "ewaluacja", "on-going", "ex-ante". Należy zwrócić
uwagę na prostotę i przejrzystość strategii.

uwzględniono
częściowo

uwzględniono
częściowo

Ogólna

Strategię należy napisać prostszym językiem.

uwzględniono
częściowo

odrzucono w
całości

929

spotkanie cel
2, 20.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Brakuje diagnozy problemów popartych badaniami i wyraźnego
wskazania, jakie problemy chcemy rozwiązać. Należy wskazać,
na których się skupiamy i jakie działania prowadzimy w celu ich
rozwiązania. W tym kontekście zgłaszający przywołał przykład
smogu.

930

spotkanie cel
2, 20.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

W strategii powinny znaleźć się głównie wskaźniki twarde (np.
Liczba remontów dróg). W tej chwili dominują wskaźniki
miękkie.

256

Uzasadnienie
Sformułowane w Strategii wizja i cele nie są uniwersalne dla
wszystkich miast, ponieważ zostały sformułowane na bazie
głosów mieszkańców i innych interesariuszy, z uwzględnieniem
wyzwań, którym musi sprostać Warszawa. Przykładem tego jest
choćby konieczność przekształcenia struktury funkcjonalnoprzestrzennej miasta (cele 2 i 3) czy zwiększenie zaangażowania
mieszkańców w sprawy miasta (cel 1.2.). Należy jednak
pamiętać, że część wyzwań jest wspólnych dla miast będących
metropoliami, co wynika z ich specyfiki. Nie można zatem
oczekiwać, że strategie miast będą znacznie się różnić. Jakość
życia mieszkańców, która jest nadrzędną wartością
przyświecającą każdej strategii w dużych miastach jest
definiowana przez te same czynniki.
W projekcie Strategii wykorzystuje się wskaźniki budowane na
bazie deklaracji a nie opinii, zbieranych w ramach
reprezentatywnych badań. Jest to metoda powszechnie
wykorzystywana, również przez Główny Urząd Statystyczny.
Zostanie dokonana redakcja tekstu Strategii, co jednak nie
oznacza, że zostaną wyeliminowane specjalistyczne terminy.
Strategia jest najważniejszym dokumentem planistycznym i musi
być sformułowana w sposób profesjonalny, zrozumiały dla
przyszłym realizatorów. Dla mieszkańców i innych grup
interesariuszy będzie przygotowany materiał prezentujący
Strategię w sposób dostosowany do percepcji danej grupy.
Zostanie dokonana redakcja tekstu Strategii, co jednak nie
oznacza, że zostaną wyeliminowane specjalistyczne terminy.
Strategia jest najważniejszym dokumentem planistycznym i musi
być sformułowana w sposób profesjonalny, zrozumiały dla
przyszłym realizatorów. Dla mieszkańców i innych grup
interesariuszy będzie przygotowany materiał prezentujący
Strategię w sposób dostosowany do percepcji danej grupy.
Sformułowane w Strategii cele powstały na bazie głosów
zebranych od mieszkańców i innych interesariuszy oraz wyników
analiz diagnostycznych. Diagnoza strategiczna będzie
załącznikiem do Strategii. Szczegółowe analizy diagnostyczne
oraz zdefiniowanie konkretnych rozwiązań zostanie zawarte w
dokumentach wykonawczych do poszczególnych celów
operacyjnych, tzw. Programów (por. rozdział System realizacji).
Na poziomie strategii kluczowe są wskaźniki oddziaływania i
rezultatu, a nie produktu. Te ostatnie będą mierzone w
Programach, czyli dokumentach precyzujących sposób
formułowania poszczególnych celów operacyjnych. Do pomiaru
realizacji celów wykorzystywane będą źródła danych bazujące na
deklaracjach a nie opiniach, a zatem analogicznie jak jest to
robione w przypadku sprawozdawczości wykorzystywanej przez
statystykę publiczną.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Wizja

Wizja powinna być wizją zarządu (tzn. władz Warszawy). Z wizji
powinno konkretniej wynikać, co chcemy robić, aby coś
zmienić.

odrzucono w
całości

spotkanie cel
3, 27.04.2017

Komisja
Dialogu
Społecznego
ds. Ochrony
Dziedzictwa
Kulturowego S. Fuglewicz

Ogólna

Brak w dokumencie zapisu dotyczącego ochrony zabytków, a w
związku z tym traktowanie ochrony dziedzictwa kulturowego
jako mało znaczącego. Różnice w zapisach w stosunku do
roboczej wersji strategii opiniowanej przez KDS w listopadzie
2016 r.

uwzględniono
częściowo

933

spotkanie cel
3, 27.04.2017

Komisja
Dialogu
Społecznego
ds. Ochrony
Dziedzictwa
Kulturowego S. Fuglewicz

Ogólna

Jednym z programów realizujących strategię ma być Gminny
program opieki nad zabytkami. Które z zapisów strategii
określają konieczność jego realizacji?

odrzucono w
całości

934

spotkanie cel
3, 27.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Dwuznaczność zapisu "Realizacja tego celu wymaga (…)
3.1. Korzystamy z
podporządkowania polityki gruntowej polityce przestrzennej".
uwzględniono atrakcyjnej
Należy doprecyzować zapis, tak aby jasno dało się odczytać, że wprowadzono w
przestrzeni
chodzi o zbudowanie miasta wygodnego dla mieszkańców, a
całości
publicznej
nie oddanie go w ręce deweloperów.

931

932

spotkanie cel
2, 20.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

257

Uzasadnienie
W przypadku dokumentów programujących rozwój jednostek
terytorialnych, takich jak strategia, wskazanym jest, aby wizja była
deklaracją wspólnoty samorządowej na rzecz, której i z ramienia
której działa Prezydent czy Rada. Inaczej niemożliwe by było
długookresowe planowanie rozwoju i wprowadzanie zmian w
funkcjonowaniu jednostki terytorialnej wymagających więcej
czasu niż trwanie kadencji Prezydenta i Rady. Dlatego tez wizja
powstała w sposób uspołeczniony. Najważniejszym aktorem
podczas jej tworzenia była społeczność warszawska
Dziedzictwo kulturowe, do którego należą m.in. zabytki, jest
obecne w Strategii. Zapisy zawarte w wersji roboczej opisu celu z
listopada 2016 r. znajdują się konsultowanym projekcie Strategii.
Zgodnie z nimi historyczne założenia urbanistyczne oraz
dziedzictwo kulturowe mają być wykorzystywane w kształtowaniu
przestrzeni publicznych. Dodatkowo zapisy strategii zostaną
uzupełnione w dwóch miejsca" w celu 1.1. oraz 3.1. W celach
tych jako wymagane rozwiązanie systemowe zostanie dodana
skuteczna ochrona dziedzictwa kulturowego. Zgodnie z art. 10
ust. 2 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym bardziej szczegółowe zapisy dotyczące obszarów
i zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej znajdują się w studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z art
15.ust.2 pkt 4 tej samej ustawy w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.
Gminny program opieki nad zabytkami jest dokumentem
wymaganym przepisami polskiego prawa i w związku z tym nie
jest bezpośrednio zależny od zapisów Strategii. Nie mniej kwestia
dziedzictwa kulturowego jest podnoszona w celach 1.1. i 3.1.

Zapis zostanie doprecyzowany.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Treść uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Uzasadnienie

935

spotkanie cel
3, 27.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.1. Korzystamy z
Dążenie do poprawy estetyki miejskiej. Ustanowienie prawa
atrakcyjnej
lokalnego, które będzie zapobiegać nadmiarowi reklam w
przestrzeni
przestrzeni publicznej.
publicznej

do dalszych prac

Kwestia estetyki podjęta została w opisie celu 3.1. Kwestie reklam
w przestrzeni publicznej będzie regulowała warszawska uchwała
krajobrazowa. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Architektury i Planowania Przestrzennego) oraz rozpatrzone na
etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie
z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term
Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku
strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze
ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i
operacyjnych. W związku z tym strategia nie powinna zawierać
konkretnych projektów do realizacji.

936

spotkanie cel
3, 27.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Warszawa jako miasto o szczególnie niskiej i złej intensywności
przestrzeni
zabudowy.
publicznej

uwzględniono zapis istnieje

Problem ten został również zdiagnozowany i przedstawiony w
diagnozie strategicznej.

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Sprzeczność działań - z jednej strony deklaracja zwiększenia
efektywności gospodarowania odpadami, z drugiej budowa
spalarni odpadów w centrum miasta.

odrzucono w
całości

Gospodarka o obiegu zamkniętym promowana na szczeblu
europejskim, która pozwoli na odzyskanie jak największej ilości
surowców, wymaga odpowiedniej infrastruktury. Brak informacji
na temat lokalizacji punktu tego typy w centrum miasta. Zapisy
Strategii zostaną uzupełnione o prowadzenie gospodarki
odpadami zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wskaźnik "Odsetek mieszkańców wykazujących postawy
proekologiczne" będzie ciężki do zmierzenia.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Wskaźnik zostanie zmieniony. Zostanie wprowadzony nowy
wskaźnik indeks jakości środowiska przyrodniczego, który będzie
bazował na danych GUS.

Wskaźnik "Odsetek mieszkańców wykazujących postawy
proekologiczne" nie mierzy celu.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Zostanie opracowany nowy wskaźnik indeks jakości środowiska
przyrodniczego, bazujący na danych GUS.

937

spotkanie cel
3, 27.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

938

spotkanie cel
3, 27.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

939

spotkanie cel
3, 27.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym
3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

940

spotkanie cel
3, 27.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

941

spotkanie cel
3, 27.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

"Podniesienie jakości środowiska przyrodniczego będzie
realizowane poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji
dla powietrza, w tym poprzez wykorzystanie odnawialnych
uwzględniono źródeł energii oraz upowszechnienie zastosowania rozwiązań
zapis istnieje
energooszczędnych." Uwaga: dodać "a także przez budowanie
zrównoważonego transportu w ścisłej współpracy z sąsiednimi
gminami."

Konieczność współpracy z gminami obszaru metropolitalnego
Warszawy jest zapisana zarówno w celu 3.2. jak i 3.3.

Zapis "zwiększeniu ulegnie efektywność gospodarki odpadami"
nic nie wnosi. Należy dopisać/uwzględnić gospodarkę o obiegu
zamkniętym.

Zapis odnoszący się do gospodarki odpadami zostanie
dopracowany o kwestie dotyczące idei gospodarki o obiegu
zamkniętym.

258

uwzględniono wprowadzono w
całości

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie
Kwestia gospodarki odpadami podjęta została w opisie celu 3.2.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura Biuro Gospodarki
Odpadami Komunalnymi) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
Kwestia postaw proekologicznych podjęta została w opisie celu
3.2, zaś kwestia systemu informacji dla mieszkańców w celu 3.1.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwych merytorycznie biur (Biuro Rozwoju
Gospodarczego, Biuro Ochrony Środowiska) oraz rozpatrzone na
etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie
z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term
Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku
strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze
ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i
operacyjnych.

942

spotkanie cel
3, 27.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Należy zdecentralizować politykę gospodarowania odpadami przeniesienie odpowiedzialności na dzielnice.

do dalszych prac

943

spotkanie cel
3, 27.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Potrzebny jest wzrost świadomości mieszkańców, aby
równoważyć biznes (biznes rządzi planowaniem przestrzennym
wg NIK). Budowanie tablic informujących o zanieczyszczeniu
powietrza.

do dalszych prac

944

spotkanie cel
3, 27.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Brak spojrzenia na miasta jak na jeden ekosystem. Dodać
"Poprawa jakości systemu przyrodniczego".

uwzględniono zapis istnieje

Istnieje zapis "Poprawimy jakość powietrza i czystości wód,
ograniczymy hałas oraz zadbamy o dziedzictwo przyrodnicze", a
więc o elementy systemu przyrodniczego.

945

spotkanie cel
3, 27.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Uwzględnić w działaniach to, że jako miasto zatruwamy nie
tylko mieszkańców, ale też okoliczne regiony. Dodać
stwierdzenie "ograniczenie szkodliwego wpływu Warszawy na
środowisko poza miastem".

odrzucono w
całości

Obserwowany jest trend odwrotny - to okoliczne regiony poprzez
wysoką emisję spalin oddziałują na Warszawę. W gestii
województwa leży wprowadzenie takich postanowień prawnych,
które będą regulowały działania nie tylko Warszawy, ale też gmin
ościennych w tym zakresie.

946

spotkanie cel
3, 27.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Zmiana nazwy celu operacyjnego np. "żyjemy w zdrowym
środowisku". Tytuł uwzględniający, że chodzi nie tylko o czyste
środowisko, ale też przyjazne mieszkańcom, zdrowe, zadbane.

odrzucono w
całości

Celowo używany jest język uproszczony w nazewnictwie celów, a
tak aby został zrozumiany przez jak największą liczbę
mieszkańców.

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Działania przyczyniające się realizacji celu operacyjnego nie
pasują do jego opisu jak również wskaźnik dotyczący odsetka
mieszkańców wykazujących postawy proekologiczne. Założenia
uwzględniono
powyższego celu wzajemnie się wykluczają. Nie wiadomo w
częściowo
jaki sposób zostanie zwiększony odsetek wykazująca taką
postawę, kiedy śmieci w Warszawie składuje się w granicach
naszego miasta.

947

spotkanie cel
3, 27.04.2017
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Wskaźnik zostanie dopracowany. Zostanie zastąpiony indeksem
jakości środowiska przyrodniczego.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

948

spotkanie cel
3, 27.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
Dlaczego zakładamy, że rola samochodu w strefie śródmiejskiej
przyjaznego
pytanie lub
zostanie ograniczona? Dlaczego skupiono się wyłącznie na
systemu
komentarz
Śródmieściu?
transportowego

949

spotkanie cel
3, 27.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Zmiana wskaźnika "Odsetek mieszkańców deklarujących
3.3. Korzystamy z
odbywanie podróży transportem publicznym lub rowerem" na
przyjaznego
"ilość podróży odbywanych samochodem, "ilość samochodów
systemu
wjeżdżających do miasta" oraz "ilość samochodów
transportowego
przejeżdżających mostami w mieście".

uwzględniono
częściowo

950

spotkanie cel
3, 27.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Nacisk na edukację w zakresie zrównoważonego transportu.
systemu
transportowego

uwzględniono zapis istnieje

951

spotkanie cel
3, 27.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Wszędzie, gdzie to możliwe trzeba robić buspasy.
systemu
transportowego

do dalszych prac

952

spotkanie cel
3, 27.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
Na Śródmieściu należy wyznaczyć płatne wjazdy od godz.
przyjaznego
18:40 do 6:20, z wyjątkiem mieszkańców. Dodatkowo wjazd
systemu
bezpłatny w dni wolne od pracy.
transportowego

do dalszych prac
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Uzasadnienie
Ograniczenie samochodów w strefie śródmiejskiej ma na celu
oddanie przestrzeni innym użytkownikom w tym pieszym,
turystom, rowerzystom, ograniczenie hałasu, który w tej części
miasta jest największym oraz ograniczenie emisji substancji
szkodliwych do środowiska.
Wykorzystane zostaną wyniki Barometru Warszawskiego
odnoszące się np. do codziennego korzystania z transportu
publicznego i inne. Tworzony będzie wskaźnik syntetyczny
mierzący, ile osób nie korzysta z transportu samochodowego.
Dodatkowo co 5 lat wykorzystane do monitoringu zostaną wyniki
z Warszawskiego Badania Ruchu.
W zakresie celu 3.3. mowa jest o promowaniu działań
edukacyjnych.
Kwestia usprawniania systemu transportowego podjęta została w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia usprawniania systemu transportowego podjęta została w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

953

spotkanie cel
3, 27.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

954

spotkanie cel
3, 27.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

955

spotkanie cel
3, 27.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

956

spotkanie cel
3, 27.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

957

spotkanie cel
3, 27.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

958

spotkanie cel
3, 27.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

959

spotkanie cel
3, 27.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Uzasadnienie

do dalszych prac

Kwestia działań edukacyjnych w zakresie transportu podjęta
została w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Należy doprecyzować zapis "przyjazny system transportowy",
aby stało się jasne, że chodzi tu o nacisk na korzystanie z
transportu publicznego, szynowego, rowerowego itd.

odrzucono w
całości

Kwestie przyjaznego systemu transportowego zostały rozwinięte
w opisie celu 3.3.

Potrzebujemy "przyjaznej", a nie "funkcjonalnej przestrzeni",
takiej z której ludzie będą chcieli skorzystać.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia przyjazności miejsca została zapisana bezpośrednio w
wizji Warszawy, a cele strategiczne są jej uszczegółowieniem.

Wskaźnik odnoszący się do zwartości zabudowy jest
nieadekwatny do tego co powinien mierzyć.

uwzględniono
częściowo

Wskaźnik zostanie dopracowany.

uwzględniono zapis istnieje

W opisie celu strategicznego 2. zawarty jest zapis o Warszawie
jako "metropolii kompaktowej" oraz poszanowaniu specyfiki
dzielnic.

uwzględniono zapis istnieje

Polityka gruntowa ma być podporządkowana polityce
przestrzennej.

pytanie lub
komentarz

Podstawą do aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku jest uchwała nr LXII/1789/2005 Rady
m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku. Zgodnie z §2 zobowiązuje
się Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do realizacji oraz
monitorowania, oceny i aktualizacji Strategii. Zgodnie z polskimi
przepisami prawa (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym) studium powinno być zgodne z zapisami strategii.

Treść uwagi

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Zachęcanie do wspólnych podróży samochodem (jak najwięcej
systemu
osób w jednym samochodzie).
transportowego

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
systemu
transportowego
Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń
Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń
Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń
Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Brak w dokumencie założenia odnoszącego się do kreowania
charakteru poszczególnych dzielnic biorąc pod uwagę
uwarunkowania przestrzenne.
Strategia nie porusza tematu polityki gruntowej, która obecnie
nie ma odniesienia w polityce przestrzennej i rozwojowej
miasta.
Brak podstaw prawnych do tworzenia nowej strategii rozwoju
miasta. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego powinno uwzględniać zapisy strategii.
Sprzeczność co do tego czy cele strategii rozwoju miasta do
2020 roku są aktualne czy zostały już zrealizowane.

960

spotkanie cel
3, 27.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Należy jasno rozpisać, które elementy strategii powinny znaleźć
się w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.

odrzucono w
całości

961

spotkanie cel
3, 27.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Brak w strategii jakiegokolwiek odniesienia do kwestii
bezpieczeństwa.

uwzględniono wprowadzono w
całości

261

Przestrzennym wyrazem zapisów strategii rozwoju jest Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w art.9
ust.2 ustala, że studium ma uwzględniać zasady określone w
dokumentach strategicznych różnego szczebla, w tym strategii
rozwoju gminy.
W celu 3.3. zawarte są zapisy mówiące o poprawie
bezpieczeństwa ruchu, w szczególności rowerzystów i pieszych.
Kwestia bezpieczeństwa zostanie dodana do celu 3.1.
dotyczącego przestrzeni publicznych.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie
Strategia jest dokonaniem wyboru i w związku z tym nie wszystkie
działania prowadzone dotąd przez m.st. Warszawa musza się w
jej cele wpisywać. Tworząc projekt Strategii zdecydowano się na
opis funkcjonalny celów, przyjęto jednocześnie założenia
wyartykułowane we Wprowadzeniu.
Projekt Strategii zakłada rozwój współpracy samorządu
warszawskiego z różnymi, w tym biznesowymi, środowiskami, co
w uzasadnionych przypadkach będzie mogło się przekładać np.
na zawiązywanie partnerstwa publiczno-prywatnego. Jest to
jednak kwestia bardzo szczegółowa, dlatego może być
przedmiotem prac nad poszczególnymi programami
wykonawczymi celów projektu Strategii. Zgodnie z wynikami
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 strategia powinna ograniczać się do
zdefiniowania wizji, celów strategicznych i operacyjnych.

962

spotkanie cel
3, 27.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Obawa, że jeżeli w strategii nie ma jakiegoś
tematu/zagadnienia, to zostanie on całkowicie pominięty w
realizowanych tematach, jak np. rekreacji, osób starszych.

963

spotkanie cel
3, 27.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Brak partnerstw publiczno-prywatnych, które miałyby potencjał
do rozwiązywania wielu istotnych problemów miasta.

do dalszych prac

964

spotkanie cel
3, 27.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Wątpliwości co do sposobu mierzenia wskaźników,
częstotliwości, osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie
badania. Trzeba zwrócić na to uwagę.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Wskaźniki służące do pomiaru stopnia realizacji Strategii będą
bazowały na rzetelnych źródłach danych, w szczególności tych
które pozwalają pozyskiwać dane w cyklu rocznym. Jako źródło
będą wykorzystywane m.in. Wyniki reprezentatywnych badań.

uwzględniono zapis istnieje

Nacisk na zrównoważony rozwój dzielnic został wyrażony w celu
strategicznym 2. Wygodna lokalność, który koncentruje się na
zapewnieniu w miejscu zamieszkania podstawowych usług, oferty
spędzania wolnego czasu, jak również warunków do rozwoju
biznesu, w tym powstawania nowych miejsc pracy.

odrzucono - poza
oddziaływaniem

SKM to warszawska miejska kolej, natomiast m.st. Warszawa nie
nadzoruje kolei państwowych.

uwzględniono
częściowo

Kwestia liczby miejsc pracy w Warszawie w świetle danych nie
jest problemem. Dostrzegany jest natomiast problem ich
rozmieszczenia. Dlatego w celu 2.4. Tworzymy warunki przyjazne
biznesowi podjęto tę kwestię. Natomiast w ramach celu 4.2.
Generujemy innowacje, mowa jest o wsparciu działalności
innowacyjnej, a zatem również o wsparciu podmiotów wysokiej i
średniej techniki. Należy jednak mieć na uwadze, że Warszawa
ze względu m.in. na ceny nieruchomości nie jest
predysponowana do rozwoju przemysłu. Co nie oznacza, że ten
nie będzie rozwijał się w gminach obszaru funkcjonalnego.

Strategia powinna zapewnić równe traktowanie wszystkich
dzielnic.

965

spotkanie cel
3, 27.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

966

spotkanie cel
3, 27.04.2017

Porozumienie
Socjalistów

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Brak nadzoru nad transportem szynowym w Warszawie.
systemu
transportowego

967

spotkanie cel
3, 27.04.2017

Porozumienie
Socjalistów

Ogólna

Trzeba powiedzieć w strategii o miejscach pracy. Trzeba
odbudować w Warszawie przemysł wysokiej jakości. Warszawa
musi mieć strategię rozwoju miejsc pracy
wysokospecjalizowanych po prostu. A nie tylko handel, handel,
handel.

262

odrzucono w
całości

Lp.

968

Forma
zgłoszenia
uwagi

spotkanie cel
3, 27.04.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający

radna m.st.
Warszawy
P.PiechnaWięckiewicz

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Należy nawiązać dialog pomiędzy pieszymi, użytkownikami
systemu
rowerów oraz użytkownikami samochodów.
transportowego

do dalszych prac

Kwestia komunikacji miejskiej. Co należy zrobić, aby propozycje
i potrzeby mieszkańców dot. komunikacji miejskiej nie
pozostawały bez odzewu, jak to się teraz często dzieje? Na
Pradze mieszka wiele osób starszych, dla których konieczność
przesiadania się jest utrudnieniem w podróżowaniu. Natomiast
do dalszych prac
sukcesywnie likwidowane są połączenia autobusowe, które
zapewniały bezpośrednie połączenia np. Placu Hallera z
ośrodkami zdrowia (szpital, centrum rehabilitacji). Wnioski
mieszkańców dotyczące przywrócenie tych połączeń pozostają
bez odpowiedzi.

969

spotkanie cel
4, 15.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

970

spotkanie cel
4, 15.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

W Warszawie brakuje lokali, w których mogłaby następować
2.3. Korzystamy z
integracja osób pełnosprawnych i osób z
usług blisko
niepełnosprawnościami (szczególnie osób niewidomych i
domu
niedowidzących).

do dalszych prac

971

spotkanie cel
4, 15.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.3. Korzystamy z Jednym z problemów edukacji w Warszawie jest zbyt mała
usług blisko
baza infrastrukturalna. Szkół, przedszkoli i żłobków jest zbyt
domu
mało.

uwzględniono zapis istnieje

mieszkanka /
mieszkaniec

W edukacji ważny jest też program nauczania i program zajęć
pozalekcyjnych. Należy przygotować go w taki sposób, aby
dzieci z zainteresowaniem w nim uczestniczyły i to nie tylko w
2.3. Korzystamy z
czasie lekcji, ale także po zajęciach lekcyjnych. Chodzi o to,
usług blisko
żeby dzieci zainteresować nauką, żeby nie uciekały ze szkoły
domu
po ostatnim dzwonku, ale żeby z chęcią uczestniczyły w
zajęciach dodatkowych. Pozwoli to dzieciom rozwijać się w
różnych obszarach.

do dalszych prac

972

spotkanie cel
4, 15.05.2017

263

Uzasadnienie
Kwestia usprawniania systemu transportowego podjęta została w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Zmiana tras komunikacji miejskiej jest dużym wyzwaniem w
każdym mieście. Niestety nie unikniemy przesiadek. Warszawiacy
są przyzwyczajeni do ich braku. Warszawa ma jeden z
najniższych wskaźników mobilności - przesiadania się z jednego
środka transportu na drugi. Jest dużo do zrobienia w zakresie
węzłów przesiadkowych. Zmiany idą w tę stronę, aby przy
przesiadaniu się z jednego środka transportu do innego można
było korzystać z tego samego przystanku. Takie rozwiązanie
zostało wprowadzone np. na trasie W-Z, gdzie na jednym
przystanku można przesiąść się z autobusu do tramwaju.
Podobnie na Placu Inwalidów. Przesiadki te nie są wówczas
uciążliwe.
Potrzeba integracji, nie jest tylko potrzebą osób
niepełnosprawnych. Nie jest przypadkiem, że różne rozwiązania
integrujące społeczność lokalną są testowane na Pradze.
Potrzeba tworzenia ośrodków, które budują sąsiedzką tkankę
społeczną jest przez władze Warszawy zauważana i będzie
zaspokajana.
W celu 2.3. jest mowa o zapewnieniu dostępu do podstawowych
usług takich, jak: szkoła, przedszkole, żłobek, przychodnia,
ośrodek pomocy społecznej. Kwestia rozwoju i dostępności także
innych miejsc aktywności jest podejmowana w celu 2.2.
W celu 4.1. wskazano, że: "Podnoszeniu kompetencji
społecznych mieszkańców, niezależnie od wieku, będzie służyło
upowszechnianie formalnej, pozaformalnej i nieformalnej edukacji
oraz upowszechnianie i pogłębianie uczestnictwa w kulturze.
Będzie to wymagało odpowiedniego ukierunkowania oferty kultury
i uczenia się oraz wykorzystania potencjału organizacji
pozarządowych. Wzmacniana będzie współpraca podmiotów
reprezentujących świat nauki, kultury i biznesu, sfery publicznej
oraz społeczności lokalnych". Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do strategii.

Lp.

973

974

975

Forma
zgłoszenia
uwagi

spotkanie cel
4, 15.05.2017

spotkanie cel
4, 15.05.2017

spotkanie cel
4, 15.05.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający

mieszkanka /
mieszkaniec

mieszkanka /
mieszkaniec

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Nowe inwestycje realizowane w Warszawie powinny być
projektowane z uwzględnieniem także potrzeb osób z
niepełnosprawnościami, w tym przypadku konkretnie osób
3.1. Korzystamy z
niewidzących i niedowidzących. Infrastruktura i usługi powinny
atrakcyjnej
być projektowane tak, aby możliwa była integracja tych
przestrzeni
środowisk - osób pełnosprawnych i osób z
publicznej
niepełnosprawnościami. W taki sposób, aby każdy mieszkaniec
mógł z nich bez przeszkód korzystać. Na Pradze jest bardzo
dużo takich barier.

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

uwzględniono zapis istnieje

W projekcie strategii znalazł się postulat kształcenia przez całe
życie, ale został sformułowany nieinnowacyjnie. Łącznie z
dyskusją podczas debaty można go odczytać w ten sposób, że
jest on kierowany przede wszystkim do dzieci i młodzieży, co
nie jest podejściem innowacyjnym. W proces kształcenia
powinny być angażowane osoby, które w ten proces nie są
do dalszych prac
obecnie włączone, tj. np. osoby starsze, czy specjaliści (np.
inżynierowie), które mogłyby wzbogacić proces kształcenia o
wiedzę praktyczną, wynikającą z dużego doświadczenia.
Innowacyjne jest angażowanie w proces kształcenia osób, które
dotychczas nie były weń włączone.

Potrzeba ciągłego, środowiskowego uczenia się przez całe
życie jest najważniejsza w tym celu, ponieważ podejście takie
praktykują dojrzałe społeczności koncentrujące się na
doskonaleniu instytucji (tego jeszcze podczas dyskusji nie
powiedziano), ale także adaptujące światowe rozwiązania non
stop. To jest ambitne sformułowanie, ale taka ma być strategia.
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uwzględniono zapis istnieje

Uzasadnienie
Warszawa ma stosunkowo dobrą sytuację, jeśli chodzi o
dostępność infrastruktury w porównaniu z innymi miastami na
świecie. Wynika to z faktu, że Warszawska infrastruktura
powstaje w dużej mierze obecnie. Różnice w dostępności metra
warszawskiego, paryskiego, londyńskiego czy nowojorskiego są
bardzo duże. Tamta infrastruktura była budowana w czasie, kiedy
nie zwracano uwagi na dostępność. Fakt, że warszawska
infrastruktura powstała w dużej mierze w ciągu ostatnich
kilkunastu lat jest pewnego rodzaju przewagą Warszawy,
ponieważ daje możliwość uniknięcia błędów jakie były popełniane
w innych miastach. Wspólnie z Polskim Związkiem Niewidomych
Miasto Stołeczne Warszawa przygotowuje obecnie bardzo duży
projekt technologiczny, który ma wprowadzić osoby niewidome na
zupełnie inny poziom rozumienia/postrzegania przestrzeni.
Rozwiązanie bazuje na fakcie, że osoby niewidome czy
słabowidzące mają lepiej rozwinięte wszystkie inne zmysły oprócz
wzroku. To rozwiązanie technologiczne ma dać tym osobom, w
przenośni, sztuczne oczy, tj. możliwość lepszego postrzegania
przestrzeni.Cele 3.1. i 3.3. mówią o likwidacji barier
architektonicznych i przestrzennych. Ponadto zakres celu 3.1.
obejmuje projektowanie uniwersalne, a więc uwzględniające
zapisy wszystkich użytkowników.
Kwestia procesu kształcenia została podjęta w opisie celów 2.3. i
4.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Edukacji) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia uczenia się przez całe życie mieszkańców jest wprost
zawarta w opisie celu 4.1. Rozwijamy nasz twórczy potencjał.
Natomiast uczenie się przez urząd jest wpisane pośrednio w cel
1.2. Wspólnie decydujemy o naszym mieście (usprawnienie
zarządzania wiedzą i relacjami; rozwijanie relacji
instytucjonalnych w obszarze metropolitalnym, ale także w
ramach regionalnych, krajowych i międzynarodowych sieci
współpracy) oraz w celu 4.2. Generujemy innowacje ( Rozwijane
będą interdyscyplinarne sieci współpracy podmiotów
reprezentujących sektory naukowy, badawczo-rozwojowy,
biznesu i kultury, a także sfery publicznej i społeczności
lokalnych. Ponadto samorząd lokalny będzie w swoich
działaniach powszechnie stosować innowacyjne rozwiązania oraz

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie
współpracować z warszawskimi ośrodkami naukowymi i
badawczymi).

Kwestia usprawnienia funkcjonowania urzędu została podjęta w
opisie celu 1.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Organizacji
Urzędu) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów
wykonawczych do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Przedstawiona w uwadze sytuacja, w której powstające w
Warszawie innowacje będą niejako samoistnie promować miasto
przez swoje zaawansowanie i nowatorstwo jest oczywiście
pożądana i jest możliwie najlepszym rezultatem funkcjonowania
warszawskiego Środowiska innowacji. Przyjęto jednak założenie,
że nawet najlepsze produkty, aby w pełni zaistnieć na światowych
rynkach, potrzebują w pierwszej fazie pewnego wsparcia.
Zostanie ono zapewnione m.in. dzięki działaniom, jakie zostaną
zaplanowane na poziomie programów rozwoju.

976

spotkanie cel
4, 15.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

4.2. Generujemy
innowacje

Najważniejszy jest wzrost efektywności pracy wszędzie, a w
szczególności w urzędach. Instytucje powinny być rozliczane z
realizacji ich planów, zamierzeń (np. takich opisanych w
strategii). Taka weryfikacja powinna odbywać się co najmniej
raz w roku.

977

spotkanie cel
4, 15.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

4.4. Inspirujemy
świat

Zamiast promować twórców i ich produkty powinno się raczej
wytworzyć system, który będzie wspierał powstawanie takich
produktów (edukacyjnych, kulturowych także), które same,
przez swoją innowacyjność, zaawansowanie, jakość, będą
promowały Warszawę.

odrzucono w
całości

978

spotkanie cel
4, 15.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Wieżowce, mosty, drogi są ważne, ale rozstrzygający o
sukcesie jest czynnik ludzki. Ważny jest pęd do uczenia się
lepszych wspólnotowych zachowań.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia uczenia się przez całe życie jest wpisana w cel 4.1.,
ponadto kształtowanie postaw mieszkańców i ukierunkowanie ich
na wspólnotę jest zawarte w celu 1.

979

spotkanie cel
4, 15.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

uwzględniono zapis istnieje

W celach 2. i 3. znajdują się zapisy mówiące o przeciwdziałaniu
rozlewaniu się miasta.

980

spotkanie cel
4, 15.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

uwzględniono zapis istnieje

Zapis o komunikacyjnej roli Wisły zostanie dodana w celu 3.3.
Przestrzenie publiczne pełnią różne funkcje, a Wisła jako jej oś,
pełni ważną rolę.

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota
Cel strategiczny
2. Wygodna
lokalność
Cel strategiczny
2. Wygodna
lokalność

Rozwój przestrzenny miasta powinien rozpoczynać się od
budowy infrastruktury. Dopiero w kolejnym kroku można
realizować pozostałe inwestycje.
W przygotowanym projekcie zabrakło Wisły, która może pełnić
szereg funkcji - może być atrakcją turystyczną czy miejscem
rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców, także traktem
komunikacyjnym. Wydaje się, że inne miasta w większym
stopniu wykorzystują w swych planach rozwojowych ten walor,
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do dalszych prac

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
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Rozstrzygnięcie
uwag
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Przedmiot uwagi

Uzasadnienie

jakim jest rzeka.

981

982

983

spotkanie cel
4, 15.05.2017

spotkanie cel
4, 15.05.2017

spotkanie cel
4, 15.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

mieszkanka /
mieszkaniec

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
2. Wygodna
lokalność

Kwestia rewitalizacji. Aktualnie na obszarze rewitalizacji
większość budynków jest pomazanych "graffiti". Jakie działania
zostaną podjęte, żeby sytuacja nie powtórzyła się po
zrewitalizowaniu tych budynków?

Cel strategiczny
4. Innowacyjne
środowisko

Warszawa jest znana z wysokiej jakości studentów informatyki
(informatycy, programiści), którzy rok rocznie wygrywają
międzynarodowe konkursy. Oni mogą być marką Warszawy. W
do dalszych prac
Warszawie istnieje silny ekosystem start-upowy, który stymuluje
ich rozwój. Cechy te należy wykorzystywać do promowania
miasta (ale także polskiej nauki).

Cel strategiczny
4. Innowacyjne
środowisko

W 2018 r. rozpocznie się proces budowania centrów kolokacji
(wspólnot wiedzy i innowacji dla obszaru mobilność w mieście),
który uzyska wysokie finansowanie ze środków UE (Horyzont
2020 - 3 mld. euro). Warszawa powinna w tym procesie
uczestniczyć i z tych środków aktywnie i szeroko korzystać.
Warto zbudować lokalny ekosystem i przystąpić do tworzenia
tych wspólnot innowacji.

266

pytanie lub
komentarz

do dalszych prac

Społeczny czynnik jest bardzo ważny w programie rewitalizacji.
Od 2012 roku realizowany jest projekt rewitalizacji społecznej.
Pozwala on diagnozować problemy społeczne na poziomie
niższym niż kwartał ulic. Na podstawie 7 wskaźników można
ocenić zróżnicowanie problemów społecznych i odpowiednio
adresować pomoc społeczną, głównie dla dzieci i młodzieży, żeby
dawała ona najlepsze efekty. Mierząc zmiany wartości ww.
wskaźników można także ocenić, czy pomoc przynosi
spodziewane rezultaty. Udało się także przekonać organizacje,
które współpracują z dziećmi i młodzieżą, żeby nie konkurowały
ze sobą, ale nawiązywały współpracę (koalicje) i proponowały
rozwiązania, które są spójne. Praga na tym mocno zyskała.
Kwestia promowania miasta została podjęta w opisie celu 4.3. i
4.4. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Marketingu Miasta) oraz rozpatrzone
na etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii oraz
na etapie tworzenia nowej strategii marketingowej miasta i nowej
Marki Warszawy. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia innowacyjności i systemu wspierania innowacji została
podjęta w opisie celu 4.2. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Rozwoju Gospodarczego) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

984

985

Forma
zgłoszenia
uwagi

spotkanie cel
4, 15.05.2017

spotkanie cel
4, 15.05.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający

mieszkanka /
mieszkaniec

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Ogólna

Propozycja wykorzystania potencjału Social Media, poprzez
utworzenie napisu (lub innego obiektu - czegoś
charakterystycznego) w przestrzeni miejskiej, ze słowem
Warszawa (a najlepiej po angielsku: Warsaw - w typie "I Love
Warsaw"), z którym ludzie fotografowaliby się a następnie
umieszczali takie zdjęcia na portalach społecznościowych.
Byłaby to dobra reklama dla miasta uzyskana relatywnie
niewielkim kosztem.

do dalszych prac

Ogólna

Propozycja pozytywnej kampanii billboardowej, pod roboczą
nazwą "Szczęśliwa Polska" (w wariancie "Szczęśliwa
Warszawa"). Zakłada umieszczanie na billboardach
pozytywnych cytatów (np. znanych osób), które będą
inspirować i podnosić na duchu mieszkańców. Celem ma być
zmiana nastawienia na bardziej pozytywne ("Uśmiechnij się",
"Dasz radę", itp.).

do dalszych prac

odrzucono w
całości

uwzględniono zapis istnieje

986

spotkanie cel
4, 15.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

W projekcie strategii brak jest elementów charakterystycznych
dla Warszawy. Dokument, po wykreśleniu nazwy Warszawa,
pasuje do każdego miasta o populacji powyżej 100 tys.
mieszkańców. W strategii powinno być coś
charakterystycznego dla Warszawy.

987

spotkanie cel
4, 15.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

W projekcie strategii powinno się zapisać potrzebę zmierzania
do wytworzenia w mieście innowacyjnego systemu relacji
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Uzasadnienie
Kwestia kształtowania przestrzeni publicznych podjęta została w
opisie celu 3.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowej rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Marketingu
Miasta) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów
wykonawczych do strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia kształtowania postaw prospołecznych i wspólnoty podjęta
została w opisie celu 1.1. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowej
rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego merytorycznie
biura (Biuro Marketingu Miasta) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Strategia rozwoju nie jest dokumentem, który kształtuje unikalne
cechy miasta. Strategia bazuje na mocnych stronach miasta i
stara się mitygować jego słabości. Jest bardzo wiele elementów
wspólnych między Warszawą a Nowym Jorkiem, Sztokholmem,
Kopenhagą, Wiedniem i wieloma innymi miastami. Wszystkie te
miasta konkurują o podobne zasoby. Dlatego strategie tych miast
mogą mieć wiele elementów wspólnych. Nie powoduje to, że są
przez to złe. Przy czym Nowy Jork będzie "Wielkim jabłkiem",
Paryż będzie "miastem kultury" i Warszawa również może mieć
swoją tożsamość pokazaną jako jeden z elementów marki miasta,
co nie znaczy, że musi to być wyrażone w strategii. W Warszawie
rozpoczął się już proces przygotowywania nowej strategii
komunikacyjnej na najbliższych kilkanaście lat. Wyznaczenie
cech charakterystycznych Warszawy, zbudowanie jej marki, jest
to krok jaki zostanie wykonany już po uchwaleniu strategii
rozwoju. W oparciu o strategię rozwoju zostanie wypracowana
strategia marketingowa, która będzie opisywała najważniejsze
cechy Warszawy, będzie szukała jej unikalności i w oparciu o to,
będzie budowała spójny przekaz marketingowy (spójny dla
mieszkańców, przedsiębiorców i wszelkich organizacji).
Warszawa obserwuje światowe wzorce budowania
innowacyjnego systemu relacji władz miasta z mieszkańcami.
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mieszkańców z władzami miasta (jak np. w Porto Alegre).

988

spotkanie cel
4, 15.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

989

spotkanie cel
4, 15.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

990

spotkanie cel
4, 15.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

991

spotkanie cel
4, 15.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Budżet partycypacyjny jest przykładem narzędzia zaczerpniętego
z przykładu Porto Alegre. Warto jednak dostosowywać
podpatrzone rozwiązania do warszawskich realiów. Na przykład
skala wyzwań społecznych z jakimi mierzą się miasta Ameryki
Łacińskiej jest diametralnie inna niż w Warszawie. Dlatego
rozwiązania, które były stosowane w tamtych warunkach,
powodując jednocześnie szok i istotną z zmianę, zastosowane w
Warszawie mogłyby jedynie szokować. Niemniej jednak kwestia
rozwoju współdecydowania o rozwoju i funkcjonowaniu Warszawy
przez mieszkańców i innych interesariuszy została zawarta w celu
1.2. Wspólnie decydujemy o naszym mieście.

Ogólna

Propozycja przeprowadzenia tzw. "testu pierwszego czytania" na etapie prac tuż przed przekazaniem projektu na sesję Rady
Miasta należy poddać go ocenie osób postronnych (tzw.
pierwszych czytelników), których zadaniem byłoby przeczytanie
dokumentu i sprawdzenie, czy jest on zrozumiały.

Ogólna

Jaka jest podstawa prawna podjęcia prac nad aktualizacją
strategii rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2020 roku?
Czy Rada Miasta podjęła uchwałę o zleceniu Prezydentowi
przygotowania nowej strategii Warszawy?

pytanie lub
komentarz

Ogólna

W polskim samorządzie każda kolejna ekipa rządząca odkłada
na półkę plany strategiczne przygotowane przez poprzednią
ekipę rządzącą. Czy w aktualizowanej strategii przyjęto
mechanizmy zapewniające, że będzie ona realizowana nawet
po zmianie władzy w mieście? Jeśli tak, to jakie?

pytanie lub
komentarz

Ogólna

Strategia powinna być bardziej ambitna, ponieważ jesteśmy u
siebie i działamy na własny rachunek, we własnym państwie i
musimy być rozpoznawalni. Nie powinno się w niej unikać
ambitnych wyzwań. Nie należy wycofywać się z elementu wizji
strategii z 2005 roku, która zakładała, że Warszawa będzie
ważną europejską metropolią. Należy wyznaczać ambitne cele.
Strategia z 2005 roku jest bardziej ambitna. Konkurujemy w
skali świata, jeżeli nie wygramy to nas nie ma. W procesie
rozwoju istotne są jednostki kreatywne i to im trzeba
zaimponować. Trzeba się zastanowić w jaki sposób to zrobić.
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Uzasadnienie

uwzględniono wprowadzono w
całości

odrzucono w
całości

Propozycja "testu pierwszego czytania" jest zasadna, z uwagi na
konieczność dostosowania języka do przeciętnego czytelnika.
Podstawą do aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku jest uchwała nr LXII/1789/2005 Rady
m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku. Zgodnie z §2 zobowiązuje
się Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do realizacji oraz
monitorowania, oceny i aktualizacji Strategii.
Nie ma mechanizmu, którego zastosowanie gwarantuje, że
Strategia będzie realizowana po zmianie władzy miasta.
Realizacja Strategii zależy bowiem wyłącznie od woli władz.
Planując proces tworzenia Strategii przyjęto, że zbudowanie tego
dokumentu w modelu partycypacyjnym, oparcie jej na potrzebach
i oczekiwaniach mieszkańców i innych interesariuszy spowoduje,
że władze uszanują wyniki tych prac (wolę warszawskiej
społeczności). Jeżeli władza nie będzie realizowała założeń tak
wypracowanej Strategii, można będzie jej zadać pytanie,
dlaczego tak się dzieje, pomimo faktu, że nad dokumentem
pracowało tak wielu mieszkańców. Jeżeli władze nie będą chciały
Strategii realizować (niezależnie od tego czy będą to władze
obecne czy inne) mieszkańcy będą to wiedzieli i ocenią tę
sytuację odpowiednio podczas kolejnych wyborów.
Wygrany może być tylko jeden - zatem w tym rozumieniu w 2030
roku powinno być na świecie jedno miasto. Natomiast w stosunku
do tej części uwagi, która dotyczy znaczenia Warszawy w skali
europejskiej, przyjęliśmy, że będzie to efekt działań
podejmowanych w szczególności w celu 4. W wizji Warszawy, 1 z
3 elementów, jest otwarta metropolia, co dobitniej niż w
poprzedniej edycji strategii wskazuje na konkurowanie.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

992

spotkanie cel
4, 15.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Projekt strategii nie obejmuje wariantów uwzględniających
zmiany ważnych czynników zewnętrznych wpływających w
sposób istotny na warunki w jakich funkcjonuje miasto. Chodzi
przede wszystkim o brak wskazania alternatywnej ścieżki
rozwoju w sytuacji, gdy po roku 2020 strumień środków
unijnych napływających do Warszawy ulegnie istotnemu
ograniczeniu lub zatrzymaniu. Podobnie nie przygotowano
wariantów rozwoju uwzględniających zmiany ustroju miasta
stołecznego Warszawy, np. na wypadek realizacji aktualnie
dyskutowanych projektów dotyczących metropolii warszawskiej.

993

spotkanie cel
4, 15.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Każde miasto ma swój kod kulturowy. Warszawa też. Trzeba
uwzględnić ten kod w procesie planowania rozwoju miasta, w
strategii rozwoju Warszawy.

uwzględniono wprowadzono w
całości

994

spotkanie cel
4, 15.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Procedury wdrażanie w urzędzie powinny być proste. Tak, aby
każdy mieszkaniec mógł je łatwo zrozumieć i wykorzystać
(zastosować, uczestniczyć w ich realizacji).

uwzględniono zapis istnieje

995

spotkanie cel
4, 15.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

996

spotkanie cel
4, 15.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

System realizacji

Symbolem Warszawy mogą być filtry, unikalne na skalę
europejską, czy światową. Rolę symbolu i wyróżnika miasta
mogą też pełnić lasy miejskie - inne miasta nie mają lasów w
swoich granicach.
Propozycja mierzenia stopnia realizacji (sukcesu) strategii
wskaźnikiem wzorowanym na wskaźniku szczęśliwości
mieszkańców (szczęście narodowe brutto) stosowanym w
Bhutanie. Badanie stopnia szczęśliwości mieszkańców mogłoby
być realizowane za pośrednictwem Internetu, np. co 3-5 lat. Nie
byłoby to narzędzie w pełni reprezentatywne i umożliwiające
wypowiedzenie się każdemu mieszkańcowi (ograniczenia
związane z umiejętnością korzystania z narzędzi
informatycznych), ale dające pewien ogląd tego w jakim
kierunku zmieniają się nastroje mieszkańców (Czy są
zadowoleni? Czy odsetek zadowolonych rośnie?).
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odrzucono w
całości

Uzasadnienie
Elementem wieńczącym Diagnozę strategiczną (która będzie
załącznikiem do Strategii) jest analiza SWOT, które identyfikuje
szanse i zagrożenie w otoczeniu. Ponadto załącznikiem do
Strategii będzie raport ryzyk, który pozwoli sprawnie zarządzać w
sytuacji materializacji czynników zagrażających osiągnięciu celów
Strategii. Kwestia ograniczenia środków UE po 2020 roku została
przewidziana w pracach nad projektem Strategii. Dlatego w
rozdziale System realizacji nacisk położono na uzupełnienie
środków m.st. Warszawy środkami partnerów oraz na montaż
finansowy. Zmiana granic administracyjnych m.st. Warszawy
zawsze wymagać będzie stworzenia nowej strategii.
Projekt Strategii wypracowano w modelu partycypacyjnym.
Poszczególne elementy Strategii, w szczególności wizja i cele,
zostały sformułowane na bazie i z użyciem propozycji
mieszkańców i innych interesariuszy, będących zarazem
użytkownikami jak i twórcami miasta. Tym samym kod kulturowy
Warszawy, czyli znaczenie, które stoi za przedmiotem i jego
nazwą, zostało uwzględnione w projekcie Strategii.
W Celu 2.3. jest mowa o zapewnieniu dostępu do podstawowych
usług takich, jak: szkoła, przedszkole, żłobek, przychodnia,
ośrodek pomocy społecznej. Kwestia rozwoju i dostępności także
innych miejsc aktywności jest podejmowana w Celu 2.2.

odrzucono w
całości

Wskazane wyróżniki mogą być wykorzystywane w budowaniu
przekazu marketingowego a nie Strategii, która jest dokumentem
programującym rozwój.

odrzucono w
całości

System monitoringu Strategii musi być oparty na wskaźnikach,
których dane źródłowe są zbierane w poprawny metodycznie
sposób, w tym próby badawcze są reprezentatywne. Inaczej dane
nie mogłyby być wykorzystywane do analiz.

Lp.

997

Forma
zgłoszenia
uwagi

spotkanie cel
4, 15.05.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający

mieszkanka /
mieszkaniec

Rozstrzygnięcie
uwag

Uzasadnienie

System realizacji

Propozycja wykorzystania platformy "Warsaw Social", która
oferuje obcokrajowcom mieszkającym w Warszawie ciekawe
możliwości spędzenia wolnego czasu. Osoby te mogłyby
wypowiadać się na temat tego jak oceniają Warszawę, co
stanowiłoby dodatkowe narzędzie oceny skuteczności działań
podejmowanych w ramach realizacji założeń strategii.

do dalszych prac

Kwestia przyciągania i adaptacji obcokrajowców podjęta została
w opisie celu 4.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowej rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Stołeczne Biuro
Turystyki) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów
wykonawczych do strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Wskaźniki zostaną dopracowane.

Przedmiot uwagi

Treść uwagi

998

spotkanie cel
4, 15.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

System realizacji

Postulat uważnego przygotowywania wskaźników monitoringu,
aby uniknąć błędów jakie popełniono przy opracowywaniu
innych dokumentów strategicznych. Np. w strategii "Polska
2030" posługiwano się wskaźnikiem kapitału ludzkiego, który
np. w grupie seniorów badał odsetek osób palących, otyłych,
pracujących czy porównywał wysokość dochodów. Dzięki takiej
konstrukcji wskaźnika, polscy seniorzy zostali ocenieni pod
względem jakości kapitału ludzkiego najgorzej wśród krajów
europejskich.

999

spotkanie cel
4, 15.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

System realizacji

Wskaźniki powinny pokazywać proces dążenia (akcent położyć
na dążenie) do celu, a nie cel sam w sobie. W projekcie
strategii wskaźniki są zarysowane i potrzeba raczej ich selekcji.

uwzględniono
częściowo

Wskaźniki zostaną dopracowane. Wskaźniki, zgodnie z
metodyką, będą miały określone wartości bazowe, pośrednie i
docelowe, a zatem będą jasno precyzowały jak wielka zmiana jest
planowana.

spotkanie
1000 inauguracyjne,
11.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Trzeba zacząć w większym stopniu wykorzystywać już
istniejące narzędzia, którymi miasto dysponuje.

uwzględniono zapis istnieje

Uwaga wpisuje się w istniejący opis celu 1.2. Wspólnie
decydujemy o naszym mieście.

spotkanie
1001 inauguracyjne,
11.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Urzędnicy muszą wdrażać przyjęte dokumenty. Konieczne jest
prowadzenie monitoringu dotyczącego wdrażania tych
dokumentów.

uwzględniono zapis istnieje

Strategia i jej programy wykonawcze będą objęte monitoringiem i
ewaluacją.

do dalszych prac

Kwestia rozwoju współzarządzania jest podjęta w celu 1.2.
Wspólnie decydujemy o naszym mieście. Angażowanie radnych
może być jednym z jego elementów. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwych merytorycznie biur (Centrum
Komunikacji Społecznej oraz Biura Rady m.st. Warszawy) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

spotkanie
1002 inauguracyjne,
11.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Angażowanie radnych w proces konsultowania projektów
dokumentów, w tym przypadku strategii.
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Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

spotkanie
1003 inauguracyjne,
11.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Zmiana struktury samorządu - przeniesienie wagi samorządu
na poziom dzielnic i dopiero delegowanie uprawnień z dzielnicy
do Rady Warszawy. Aktywność mieszkańców jest hamowana
przez Radę Warszawy, która często odrzuca ich projekty,
pomysły. Dzielnice są pozbawione uprawnień, a to właśnie
dzielnica może stymulować aktywność mieszkańców.

spotkanie
1004 inauguracyjne,
11.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Wzmacnianie procesów uczenia się urzędników i mieszkańców,
animatorów. Wspieranie tego procesu i dostarczanie narzędzi.

uwzględniono zapis istnieje

spotkanie
1005 inauguracyjne,
11.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Monitorowanie nie tylko efektów, ale także procesów. Kierunek
rozwijania dialogu jest trafny, ale to realne decyzje, sposoby
rozwiązywania problemów, postawa (nastawienie)
poszczególnych urzędników jest kluczowa. To ona na tym
najniższym poziomie podejmowania działania najbardziej
zawodzi.

uwzględniono zapis istnieje

spotkanie
1006 inauguracyjne,
11.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.1. Mamy dostęp Tworzenie policentrycznego miasta i lokalnej oferty
do szerokiej
mieszkaniowej tworzy ryzyko gettoizacji miasta. Z jednej strony
oferty mieszkań
jest to szansa, z drugiej zagrożenie.

uwzględniono zapis istnieje

spotkanie
1007 inauguracyjne,
11.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

spotkanie
1008 inauguracyjne,
11.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

spotkanie
1009 inauguracyjne,
11.04.2017

spotkanie
1010 inauguracyjne,
11.04.2017

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
przestrzeni
publicznej
3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

odrzucono w
całości

Uzasadnienie
Strategia ma charakter ogólny, wskazuje obszary i kierunek
działania. Realizacja strategii będzie opierała się na programach,
a przede wszystkim na projektach, które będą realizowane
również przez i w dzielnicach w odpowiedzi i z dostosowaniem do
potrzeb mieszkańców dzielnicy. To dzielnica będzie decydowała,
jakie projekty powinny być realizowane w dzielnicy.
W celu 1.2. wskazuje się na konieczność działań zmierzających
do podniesienia sprawności urzędu, w tym edukacji w zakresie
misji pełnionej przez pracowników urzędu. Tworzone programy
strategiczne, w tym program "Dialog" będą odnosiły się zarówno
do zakresu i jakości dialogu urzędników z mieszkańcami, jak i
postaw pracowników urzędu.
W celu 1.2. wskazuje się na konieczność działań zmierzających
do podniesienia sprawności urzędu, w tym edukacji w zakresie
misji pełnionej przez pracowników urzędu. Tworzone programy
strategiczne, w tym program "Dialog" będą odnosiły się zarówno
do zakresu i jakości dialogu urzędników z mieszkańcami, jak i
postaw pracowników urzędu. Strategia i jej programy
wykonawcze będą objęte monitoringiem i ewaluacją.
Cel 2.3. wskazuje na konieczność zapewnienia mieszkańcom
możliwości korzystania z podstawowych usług blisko domu, w tym
zapewnienie odpowiedniej infrastruktury. Nie oznacza to
zamykania się w warunkach lokalnych, a jedynie stwarzanie
mieszkańcom możliwości dogodnego dostępu do
fundamentalnych usług w okolicy miejsca zamieszkania.

Nieunikanie i wskazanie twardych wskaźników ilościowych, np.
dotyczących przekroczenia norm jakości powietrza.

uwzględniono
częściowo

Wskaźniki zostaną dopracowane. Zostanie dodany wskaźnik
indeks jakości środowiska przyrodniczego, bazujący na danych
GUS.

Niski poziom OZE: nie ma potrzeby inwestowania w coś, w co
miasto nie musi inwestować. Lepiej inwestować w coś, co jest
efektywne.

odrzucono w
całości

Odnawialne źródła energii przyczyniają się do poprawy jakości
środowiska przyrodniczego. Kwestia ta została uwzględniona w
zakresie interwencji celu 3.2.

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Wskaźniki nie tylko ilościowe, ale i mierzące jakość, np. nie
tylko długość tras rowerowych, ale powierzchnia, z jakiej są
wykonane. Sam wskaźnik długości tras rowerowych niewiele
mówi, bo oprócz tego jest ich zła jakość. Wskaźniki nie muszą
być pokazywane w dokumencie, ale powinny być brane pod
uwagę.

odrzucono w
całości

Wskaźniki na takim poziomie szczegółowości nie mieszczą się w
Strategii. Mogą być wykorzystane w dokumentach wykonawczych
do Strategii, czyli programach.

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
2. Wygodna
lokalność

Projekty, zwłaszcza transportowe powinny być realizowane
zgodnie z projektem, jego zatwierdzeniem. Powinny być
bezpieczne.

uwzględniono zapis istnieje

Uwaga wpisuje się w zakres celu 3.3. Korzystamy z przyjaznego
systemu transportowego, w którym zwraca się uwagę na
wzmacnianie bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym
uwzględnieniem ruchu pieszego i rowerowego oraz usuwanie
barier architektonicznych i przestrzennych.
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Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie
Niska jakość infrastruktury wyrażająca się np. poprzez bariery
architektoniczne czy przestrzenne, złej jakości nawierzchnia
chodników czy ścieżek rowerowych wpływa na jakość przestrzeni
publicznych.
Harmonogram realizacji Strategii będzie bazował na wartościach
pośrednich (2023 rok) i wartościach docelowych (2030 rok)
wskaźników monitoringu Strategii. Zostaną one określone po
dopracowaniu wskaźników monitoringu. Analogicznie wartości
bazowe i docelowe wskaźników Programów, które będą
dokumentami wykonawczymi do poszczególnych celów
operacyjnych Strategii. Konsekwencja w działaniu będzie
usankcjonowana uchwałą Rady m.st. Warszawy w sprawie
przyjęcia Strategii, której wykonanie zostanie powierzone
Prezydentowi m.st. Warszawy.
Przyjęta formuła realizacji Strategii (por. rozdział System
realizacji) systematyczne realizowanie poszczególnych celów.
Logika interwencji musi być jednak zaprojektowana w sposób
efektywny i przynoszący największy efekt synergii.
Mechanizmem kontrolnym będzie jasne przypisanie
odpowiedzialności za realizację poszczególnych celów
operacyjnych, m.in. wskazanie biur wiodących i
współrealizatorów. Ponadto na poziomie Programów również
zostaną wskazani realizatorzy poszczególnych działań lub
projektów. W połączeniu z monitoringiem pozwoli to sprawnie
minimalizować ryzyko rozmycia odpowiedzialności za osiągnięcie
celów.

spotkanie
1011 inauguracyjne,
11.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Niska jakość infrastruktury pokazuje brak funkcjonalnej
przestrzeni.

pytanie lub
komentarz

spotkanie
1012 inauguracyjne,
11.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Potrzebny jest dobry harmonogram i konsekwentne jego
realizowanie.

uwzględniono wprowadzono w
całości

spotkanie
1013 inauguracyjne,
11.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Podejmowanie działań, które przyniosą szybko efekty, a nie
dopiero w 2030 r.

uwzględniono zapis istnieje

spotkanie
1014 inauguracyjne,
11.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Podejście interdyscyplinarne może spowodować rozmycie
odpowiedzialności, a to doprowadzi do niezrealizowania
strategii. Potrzebne są mechanizmy, które będą minimalizować
to ryzyko.

uwzględniono wprowadzono w
całości

spotkanie
1015 inauguracyjne,
11.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

W jaki sposób będzie wdrażana strategia przy obecnej
strukturze samorządowej, przy konkurujących grupach
samorządowców?

pytanie lub
komentarz

Strategia będzie przyjęta uchwała Rady m.st. Warszawy

spotkanie
1016 inauguracyjne,
11.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Konieczność dokładnego przemyślenia mechanizmów
wyzwalania zmian, które zostały zaplanowane w celach
strategii.

uwzględniono zapis istnieje

W konsekwencji zapisów rozdziału System realizacji
przygotowywane są Standardy dokumentów programujących
rozwój m.st. Warszawy (wprowadzone zarządzeniem Prezydenta
m.st. Warszawy), które będą regulowały sposób przejścia do
konkretnych projektów realizujących cele Strategii. Szczegółowe
rozwiązania zostaną zaplanowane w ramach programów,
będących dokumentami wykonawczymi do poszczególnych celów
operacyjnych Strategii.

spotkanie
1017 inauguracyjne,
11.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Brakuje uwzględnienia analizy SWOT w projekcie. Wskazane
potencjały i wyzwania sprawiają wrażenie "rozsypanych puzzli".
Pokazać SWOT a nie wyzwania i zagrożenia.

uwzględniono
częściowo

Zestawienie potencjałów i wyzwań zostanie uporządkowane. W
rozdziale tym zostanie dodane odwołanie do załącznika
(Diagnozy strategicznej), w którym znajdzie się analiza SWOT.
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zgłoszenia
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podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

spotkanie
1018 inauguracyjne,
11.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Język powinien być bardziej zrozumiały i czytelny. Niepotrzebne uwzględniono
są zwroty takie, jak np.: akceleracja.
częściowo

spotkanie
1019 inauguracyjne,
11.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Kiedy strategia będzie bardziej uszczegółowiona?

spotkanie
1020 inauguracyjne,
11.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

zaproponowane w projekcie wskaźniki nie wydają się trafne.
uwzględniono Czy te wskaźniki są jedynymi, czy zostaną zaproponowane inne wprowadzono w
wskaźniki?
całości

spotkanie
1021 inauguracyjne,
11.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

spotkanie
1022 inauguracyjne,
11.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Potencjały i
wyzwania

spotkanie
1023 inauguracyjne,
11.04.2017

spotkanie
1024 inauguracyjne,
11.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

mieszkanka /
mieszkaniec

zaproponowane w projekcie wskaźniki nie wydają się trafne.
Niektóre wskaźniki należałoby uszczegółowić. Zbyt mało
wskaźników obiektywnych. Czy te wskaźniki są jedynymi, czy
zostaną zaproponowane inne wskaźniki?
Zbyt mało w wyzwaniach i potencjałach wskazuje się
kwantyfikowalnych cech niż ocennych. Rynek pracy czy wolna
przestrzeń są policzalne. Ale to za mało w stosunku do wielu
innych wskazanych, które mają charakter ocenny.

pytanie lub
komentarz

Projekt Strategii zostanie poddany redakcji. Nie oznacza to
jednak, że specjalistyczne terminy zostaną zupełnie usunięte.
Strategia jako najważniejszy dokument planistyczny musi być
sformułowany w sposób precyzyjny dla realizatorów. Do projektu
Strategii zostaną dodane wyjaśnienia trudnych terminów. Dla
mieszkańców i innych interesariuszy zostaną przygotowane
materiały informacyjne napisane językiem dostosowanym do
percepcji poszczególnych grup.
Strategia zostanie uszczegółowiona za pomocą programów
(odrębnych dokumentów) przyporządkowanych do
poszczególnych celów operacyjnych. Informacja na ten temat
znajduje się w rozdziale System realizacji.
Wskaźniki monitoringu Strategii zostaną dopracowane.
Dodatkowo pomiarowi realizacji Strategii będzie towarzyszył
monitoring wskaźników kontekstowych. Do monitoringu realizacji
celów Strategii wykorzystywane są wskaźniki oddające charakter
celu. I w związku z tym mają równe źródła, przy czym każde z
nich jest rzetelne i oparte na reprezentatywnych danych.

uwzględniono
częściowo

Wskaźniki zostaną dopracowane, co jednak nie oznacza, że
zwiększeniu ulegnie ich liczba.

odrzucono w
całości

Szczegółowe dane znajdują w Diagnozie strategicznej (która
będzie załącznikiem do Strategii) oraz analizach pogłębionych. W
samej Strategii zawarte są jedynie kluczowe wnioski.

Potencjały i
wyzwania

Wskazanie w wyzwaniach konieczności aktywizowania
mieszkańców, o których tak wiele w strategii się mówi, ale także
uwzględniono
doskonalenie kwalifikacji i kompetencji urzędników, o których
częściowo
mówi się w znacznie mniejszym stopniu. A to jest poważane
wyzwanie.

Wizja

Wizja powinna odnosić się do jakiejś podstawowej funkcji
miasta, jakiegoś twórczego czynnika (politycznego, naukowego,
religijnego). Zaprezentowana wizja nie przedstawia nic
odrzucono w
specyficznego odnośnie miasta. Potrzeba wskazania czegoś
całości
indywidualnego dla Warszawy. Zaprezentowana wizja może
również dobrze odnosić się do każdego miasta w Polsce.
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Uzasadnienie

Kwestia ta został podjęta w wyzwaniach jako małe
zainteresowanie mieszkańców sprawami miasta oraz deficyt
współpracy mieszkańców. Zapis ten zostanie zmodyfikowany, aby
wskazać jako stronę współpracy urzędników. Sprawa kwalifikacji i
kompetencji jest jedną z przyczyn występujących po obu stronach
współpracy
Zgodnie z metodyką wizja jednostki terytorialnej to opis
oczekiwanego w przyszłości stanu tej jednostki (Planowanie
strategiczne, Poradnik dla pracowników administracji publicznej,
2012, s. 51). Tym samym wizja miasta nie musi odnosić do
podstawowej funkcji miasta, twórczego czynnika. Wypracowana
wizja jest efektem dyskusji z mieszkańcami i innymi
interesariuszami i tym samym odpowiada na oczekiwania
wspólnoty samorządowej.

4. Uwagi zgłoszone podczas spotkań w dzielnicach

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie

spotkanie w
dzielnicy
1025
Bemowo,
12.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Zadbanie w realizacji strategii o zrównoważony transport.
Niedążenie do skrajnych rozwiązań. Chodzi o ograniczanie
ruchu samochodowego w centrum miasta.

odrzucono w
całości

W celu 3.3. zawarto zapis mówiący o poprawieniu jakości
przemieszczania się po mieście z poszanowaniem wszystkich
uczestników ruchu. Oznacza to zrównoważenie praw różnych
uczestników ruchu, przy jednoczesnym położeniu nacisku na cały
system transportowy miasta. Ograniczenie ruchu w centrum
miasta nie jest rozwiązaniem skrajnym, od lat jest stopniowo
wprowadzane. Nie bez znaczenia jest również uwzględnienia
wpływu systemu transportowego na jakoś środowiska
przyrodniczego (cel 3.2.)

spotkanie w
dzielnicy
Bemowo,
12.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Zadbanie o ład przestrzenny i krajobraz. Chodzi o dziko
zabudowywane działki bez uwzględniania ładu przestrzennego
(plan zabudowy PKiN). Jako przykład został wskazany Londyn
z dbałością o konkretne punkty krajobrazowe, widokowe.

uwzględniono
częściowo

Zapisy dotyczące ładu przestrzennego są zawarte w celach 2 i 3
projektu Strategii. W odpowiedzi na uwagę w rozdziale System
realizacji zostaną dodane zapisy o miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.

Ogólna

Brak zwracania uwagi przez władze dzielnicy na przestrzeń
publiczną. Brak dbałości o ochronę środowiska; hałas; duża
liczba masowych imprez, które wiążą się z brakiem poczucia
bezpieczeństwa u mieszkańców. Mieszkańcy potrzebują więcej
spokoju i ciszy w okolicy miejsca zamieszkania.

uwzględniono
częściowo

W Strategii zawarto cel 3.1., którego założeniem jest poprawa
jakości i dostępności przestrzeni publicznych, a także cel 3.3.
koncentrujący się na poprawie jakości środowiska przyrodniczego
(w tym poprawie klimatu akustycznego). Każda impreza masowa
musi mieć zgodnie z prawem odpowiednie zabezpieczenie i
spełniać inne warunki.

Ogólna

Zwrócenie uwagi na przygotowywanie właściwego
harmonogramu realizacji zadań. W warszawie wiele się dzieje,
ale nieodpowiednio przygotowywany jest harmonogram tych
działań. Przykładem jest masowe wprowadzanie ruchu
rowerowego. Ruch rowerowy na szerszą skalę wprowadzany
jest w momencie, kiedy nie ograniczony został ruch
samochodowy. Powoduje to duże utrudnienia w ruchu, jak np.
na ul. Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Najpierw powinno się
ograniczyć ruch samochodowy, a potem dopiero rozwijać ruch
rowerowy. Najpierw parkingi dla samochodów, a potem zakaz
wjazdu i trzeci krok, więcej ścieżek rowerowych.

do dalszych prac

Realizacja Strategii za pomocą programów, będących
dokumentami wykonawczymi do poszczególnych celów
operacyjnych Strategii (por. rozdział System realizacji), ma
przyczynić się do zwiększenia koordynacji różnych działań i
projektów. Kwestia kolejności realizacji poszczególnych
elementów infrastruktury jest poza Strategią.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji. Zgłoszona
uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może
zostać uwzględniona. Zwracamy jednak uwagę, że kwestia ruchu
rowerowego podjęta została w opisie celu 3.3. Proponowane w
uwadze szczegółowej rozwiązanie zostanie przekazane do
właściwego merytorycznie biura oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii.

1026

spotkanie w
dzielnicy
1027
Bemowo,
12.04.2017

spotkanie w
dzielnicy
1028
Bemowo,
12.04.2017

1029

spotkanie w
dzielnicy
Bemowo,
12.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

mieszkanka /
mieszkaniec

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Brakuje odpowiedniej informacji i edukacji mieszkańców, np.:
na temat poruszania się po ścieżkach rowerowych.
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1030

spotkanie w
dzielnicy
Bemowo,
12.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Hałas w okolicy trakcji kolejowej. Trakcja miała być
remontowana, ale nic się nie wydarzyło. Potrzebne jest
rozwiązanie, które wygłuszyłoby hałas.

do dalszych prac

Kwestia klimatu akustycznego została podjęta w opisie celu 3.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowa potrzeba zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Ochrony Środowiska) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

1031

spotkanie w
dzielnicy
Bemowo,
12.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Miejsce edukacji w strategii i jej jakości.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia dostępu do edukacji oraz jej jakości jest podniesiona w
celu 2.3.

spotkanie w
dzielnicy
Bemowo,
12.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Zadbanie o edukację nauczycieli, zwłaszcza w obszarze
wolontariatu w szkole.

do dalszych prac

spotkanie w
dzielnicy
1033
Białołęka,
08.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Budowanie wspólnot lokalnych będzie wymagało narzędzi
integracji nowych mieszkańców Warszawy, wytworzenia więzi z
miastem, która zrównoważy ich silne związki z miejscem
pochodzenia i będzie zachęcała do aktywności w Warszawie.

uwzględniono zapis istnieje

1032
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Kwestia kształtowania postaw prospołecznych i angażowania się
na rzecz innych podjęta została w opisie celu 1.1. W związku
z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych projektów do
realizacji. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Edukacji) oraz rozpatrzone na
poziomie programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W celu 1. kładziemy nacisk na integrację w kilku wymiarach.
Integrację mieszkańców, integrację mieszkańców Warszawy z
osobami, które decydują się osiedlić w Warszawie oraz
reintegrację tych grup, które w mniejszym stopniu uczestniczą w
życiu społecznym miasta. Włączanie nowych mieszkańców w
życie miasta jest ważnym elementem podkreślonym w przyjętej
wizji, według której Warszawa jest miejscem, w którym każdy
czuje się u siebie. Istotnym elementem projektów będą działania
zachęcające do większej aktywności społecznej, budowania i
ożywiania małych wspólnot lokalnych, budowania tożsamości i
więzi związanych z miejscem zamieszkania. Temu będą też
służyły m. in. lokalne miejsca aktywności, ale też różnorodna
oferta spędzania wolnego czasu w mieście. Obecnie prowadzone
są kampanie społeczne zachęcające do odprowadzania
podatków w miejscu zamieszkania czy lokalne imprezy, które
pozwalają zapoznać się z historią i tożsamością danego miejsca
oraz z sąsiadami.
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1034

spotkanie w
dzielnicy
Białołęka,
08.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Lepsza polityka informacyjna miasta. Potrzebny jest wspólny
miejski kalendarz wydarzeń.

uwzględniono
częściowo

Uwaga wpisuje się w opis celu 1.2. Wspólnie decydujemy o
naszym mieście, który zakłada, że zwiększeniu ulegnie
transparentność funkcjonowania samorządu i prowadzenie
otwartej polityki informacyjnej. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji. Druga część zgłoszonej uwagi dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do strategii.

1035

spotkanie w
dzielnicy
Białołęka,
08.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Potrzebne są mechanizmy, które będą wzmacniały aktywność i
pomysłowość mieszkańców.

uwzględniono zapis istnieje

Projekt Strategii kładzie w bardzo dużym stopniu nacisk na
aktywność mieszkańców, w szczególności w ramach celów: 1.1.,
1.2., 2.2., 4.1.

do dalszych prac

Kwestia aktywizacji mieszkańców wokół budowania tożsamości,
wiedzy o miejscu zamieszkania została podjęta w celu 1.1.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Edukacji) oraz rozpatrzone na
poziomie programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

odrzucono - poza
oddziaływaniem

Podatki regulują przepisy prawa krajowego.

spotkanie w
dzielnicy
Białołęka,
08.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

spotkanie w
dzielnicy
1037
Białołęka,
08.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.1. Mamy dostęp Rynek wynajmu mieszkań będzie martwy, dopóki nie będzie
do szerokiej
wprowadzony podatek katastralny. Konieczne są skuteczne
oferty mieszkań
działania regulujące sytuację prawną gruntów.

1036

Angażowanie młodzieży i budowanie ich tożsamości poprzez
edukację, konkursy o Warszawie.
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1038

spotkanie w
dzielnicy
Białołęka,
08.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

1039

spotkanie w
dzielnicy
Białołęka,
08.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.3. Korzystamy z
Stworzenie możliwości korzystania przez seniorów np. ze
usług blisko
szkolnych stołówek.
domu

do dalszych prac

spotkanie w
dzielnicy
1040
Białołęka,
08.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

do dalszych prac

spotkanie w
dzielnicy
Białołęka,
08.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Źle zaplanowane przesiadki, brak ścieżek rowerowych, zła
systemu
komunikacja miejska (brakuje tramwaju na Zielonej Białołęce.
transportowego

1041

Udostępnianie sal szkolnych jest konieczne, ale wymaga
pomocy finansowej. Szkoły nie mogą same ponosić kosztów.

Wymiana pieców węglowych w lokalach komunalnych.
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do dalszych prac

uwzględniono zapis istnieje

Uzasadnienie
Kwestia udostępniania mieszkańcom przestrzeni w instytucjach
publicznych została podjęta w celu 2.2. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Zaproponowane w uwadze szczegółowe
rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego merytorycznie
biura (Biuro Edukacji) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza podjęta
została w opisie celu 3.2. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Ochrony Środowiska) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Zapisy w tym zakresie istnieją. Poprawa jakości transportu
publicznego, w tym rozwój komunikacji szynowej, a także rozwój
dróg rowerowych zapisane są w celu 3.3.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

1042

spotkanie w
dzielnicy
Białołęka,
08.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Brak komunikacji powoduje, że samochód na Białołęce to
systemu
konieczność.
transportowego

do dalszych prac

1043

spotkanie w
dzielnicy
Białołęka,
08.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Brak wykorzystania potencjału linii kolejowej SKM, brak
systemu
dogodnych przesiadek.
transportowego

do dalszych prac

1044

spotkanie w
dzielnicy
Białołęka,
08.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Przedłużenie linii metra do stacji kolejowej Toruńska.
systemu
transportowego

do dalszych prac
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Uzasadnienie
Kwestia rozwoju sieci tras i przystanków komunikacji publicznej
(w tym szynowej) została w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia rozwoju sieci tras i przystanków komunikacji publicznej
(w tym szynowej) została w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia rozwoju sieci tras i przystanków komunikacji publicznej
(w tym szynowej) została w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

spotkanie w
dzielnicy
Białołęka,
08.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Brakuje dróg na Zielonej Białołęce.
systemu
transportowego

spotkanie w
dzielnicy
1046
Białołęka,
08.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
systemu
transportowego

Zapewnienie miejsc parkingowych, które pozwolą żyć wygodnie
mieszkańcom dzielnicy. Ograniczamy ruch i miejsca
parkingowe, a nie mamy w strategii zapisanej propozycji
rozwiązania problemu.

do dalszych prac

1047

spotkanie w
dzielnicy
Białołęka,
08.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Budowanie odpowiedzialnej wspólnoty powinno iść w dwóch
kierunkach: wspólnoty ogólnomiejskiej i wspólnot lokalnych.

uwzględniono zapis istnieje

1048

spotkanie w
dzielnicy
Białołęka,
08.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
2. Wygodna
lokalność

Tworzenie miejsc z dobrym jedzeniem w przystępnej cenie, z
którego mogą korzystać seniorzy, studenci. Rozwijanie usług
gastronomicznych ze społeczną odpowiedzialnością.

uwzględniono
częściowo

1045

do dalszych prac
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Uzasadnienie
Kwestia usprawniania systemu transportowego została w opisie
celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Mobilności i Transportu) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia polityki parkingowej została w opisie celu 3.3. Zgłoszona
uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może
zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe
rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego merytorycznie
biura (Biuro Polityki Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na
etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie
z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term
Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku
strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze
ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i
operacyjnych. W związku z tym strategia nie powinna zawierać
konkretnych projektów do realizacji.
Treść celu 1.1. podejmuje kwestie wskazane w uwadze.
Wspólnota może i powinna być budowana na kilku poziomach,
zarówno wspólnota lokalna (budynku, osiedla…), jak i dzielnicy
czy na poziomie całego miasta, przejawiająca się jako poczucie
więzi, identyfikacji z miastem. Mowa jest o budowaniu wspólnoty
mieszkańców, a zatem włączania w życie miasta jednostek
osiedlających się w Warszawie. Włączanie w życie społeczne,
budowanie odpowiedzialności za miasto, współrządzenie jest
przedmiotem uwagi celu 1.2.
Wprowadzono zapis "i usług" w celu 3.3. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura oraz rozpatrzone
na poziomie programów wykonawczych do strategii.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie

1049

spotkanie w
dzielnicy
Białołęka,
08.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
2. Wygodna
lokalność

Wyrównanie różnic między dzielnicami w dostępie do
podstawowych usług świadczonych w okolicy miejsca
zamieszkania (np. Białołęka).

uwzględniono zapis istnieje

Uwaga wpisuje się w założenia celu 2.2. Aktywnie spędzamy
czas blisko domu oraz 2.3. Korzystamy z usług blisko domu, w
których zakłada się zwiększenie dostępu do podstawowych usług
blisko domu.

1050

spotkanie w
dzielnicy
Białołęka,
08.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

W strategii powinno być odniesienie lub zapis dotyczący
planowania przestrzennego. W strategii powinno zostać
wskazane, w jaki sposób miasto będzie oddziaływało na
zabudowę, krajobraz.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Zapisy odnośnie planowania przestrzennego zostaną dodane do
rozdziału System realizacji.

do dalszych prac

Kwestia kształtowania przestrzeni publicznej podjęta została w
opisie celu 3.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Zaproponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Lokalowej) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów
wykonawczych do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

uwzględniono zapis istnieje

Uwaga wpisuje się w cel 2. Wygodna lokalność, odnoszący się do
zwiększania atrakcyjności miejsca zamieszkania. W projekcie
Strategii nie ma zapisów, mówiących o dogęszczaniu osiedli.

do dalszych prac

Uwaga wpisuje się w cel 2. Wygodna lokalność, odnoszący się do
zwiększania atrakcyjności miejsca zamieszkania.

odrzucono - poza
oddziaływaniem

Sposób wydawania decyzji administracyjnej regulują przepisy
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawy
nie dają podstaw prawnych do zmiany trybu procedowania.

odrzucono w
całości

Mieszkańcem Warszawy jest każda osoba, która decyduje się
zamieszkać choćby czasowo. Nie jest nim osoba odwiedzająca w
celach turystycznych.

1051

spotkanie w
dzielnicy
Białołęka,
08.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

spotkanie w
dzielnicy
1052
Bielany,
19.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

spotkanie w
dzielnicy
1053
Bielany,
19.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

spotkanie w
dzielnicy
1054
Bielany,
19.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

spotkanie w
dzielnicy
1055
Bielany,
19.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Dbałość o zróżnicowanie usług i różnicowanie funkcji ulic
(przykład Głębockiej, która jest pustą przestrzenią)

Nie pogarszać warunków życia zbytnim zagęszczaniem osiedli i
na osiedlach. Wszelkie zmiany nie powinny pogarszać
2.1. Mamy dostęp
warunków życia. Jeżeli osiedla będą dogęszczane, to
do szerokiej
zwiększenie liczby mieszkańców powoduje pogorszenie
oferty mieszkań
warunków dla całego zespołu mieszkaniowego (więcej ludzi,
mniej terenów zieleni, więcej parkingów, większy ruch).
Istotna sprawa to jest relacja pomiędzy jakością życia, jakością
2.1. Mamy dostęp
otoczenia, w tym, estetyczną, a wartością mieszkania.
do szerokiej
Deweloperzy podkreślają walory miejscowe osiedla (osiedle w
oferty mieszkań
lesie), a nie mówią o tym, że tam jest wysypisko, klepisko.
Strategia proponuje to, co kiedyś określał normatyw
urbanistyczny. W strategii należy sprawić, aby studium
uwarunkowań było obowiązujące nie tylko dla miejscowych
Cel strategiczny
planów, ale także dla wydawanych decyzji o warunkach
2. Wygodna
zabudowy. I budowanie zgodnie z wytycznymi w studium
lokalność
uwarunkowań, a nie według indywidualnych propozycji
architektów, którzy nie zawsze liczą się z otoczeniem. Obecnie
budujemy poszczególne obiekty, ale nie budujemy miasta.
Ogólna

Doprecyzowanie, kogo uważa się za mieszkańca: czy tego,
który się urodził i mieszka w Warszawie, czy tego, który się
sprowadził i mieszka czasowo, czy przyjezdnego na kilka dni.
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Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

spotkanie w
dzielnicy
1056
Bielany,
19.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

spotkanie w
dzielnicy
1057
Bielany,
19.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Ogólna

Przyjazny urzędnik nie ma organizować. Urzędnik ma nie
przeszkadzać, a kiedy potrzeba to pomóc. Rzadko może
zainspirować.

uwzględniono zapis istnieje

Ogólna

Kształtowanie postaw powinno zacząć się od rozmów już z
małymi dziećmi, angażowanie młodzieży, którzy w 2030 r. będą
lub nieświadomymi obywatelami i oni będą podejmowali
decyzje. Może przeszkolić nauczycieli od WOS-u, którzy
przeprowadzą z uczniami warsztaty, może konkursy.

do dalszych prac

do dalszych prac

spotkanie w
dzielnicy
1058
Bielany,
19.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Wychowanie świadomego obywatela, wrażliwego na kulturę i
twórczego wymaga, aby on miał dostęp do kultury i widział, jak
ta kultura się tworzy. Stworzenie otwartych pracowni (przykład
Holandia), gdzie można odwiedzać artystów i uczestniczyć,
obserwować proces powstawania kultury. Tacy artyści powinni
być dotowani przez miasto, a pracownie powinny mieć niskie
czynsze. Poza tym promowanie dzieł lokalnych, rodzimych
artystów w budynkach publicznych, administracji (sale
wystawowe w budynkach administracyjnych). Propozycja
zapisu, że jeżeli buduje się budynek użyteczności publicznej, to
powinno się kupować dzieła lokalnych artystów, które będą
zdobiły wnętrza i promowały sztukę.

1059

spotkanie w
dzielnicy
Mokotów,
26.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Większe zwrócenie uwagi na pomysły mieszkańców, żeby
urząd chciał je realizować. To powinno zostać zapisane w
strategii.

uwzględniono zapis istnieje

1060

spotkanie w
dzielnicy
Mokotów,
26.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Czy są takie wskaźniki, które pokazują, ile urzędników powinno
być do załatwienia spraw mieszkańców (liczba urzędników na
mieszkańca)?

pytanie lub
komentarz

281

Uzasadnienie
Opis celu 1.2. zawiera zapisy mówiące o wzmocnieniu misji
urzędników, a co za tym idzie większym ukierunkowaniu na
zaspakajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej, którą tworzą
mieszkańcy Warszawy.
Kwestia kształtowania postaw obywatelskich podjęta została w
opisie celu 1.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Centrum
Komunikacji Społecznej) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia wzmacnianie uczestnictwa w kulturze podjęta została w
opisie celu 4.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowych
rozwiązań, dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane
w uwadze szczegółowe rozwiązania zostaną przekazane do
właściwego merytorycznie biura (Biuro Kultury) oraz rozpatrzone
na etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Uwaga wpisuje się w opis celu 1.2. Wspólnie decydujemy o
naszym mieście, który zakłada, że zwiększeniu ulegnie
transparentność funkcjonowania samorządu, prowadzenie
otwartej polityki informacyjnej i rozwijanie instrumentów
współdziałania i wspólnego podejmowania decyzji. Nacisk
zostanie położony także na edukację obywatelską,
upowszechnianie wiedzy na temat funkcjonowania samorządu
poprzez włączanie mieszkańców we współdecydowanie o
mieście.
W projekcie Strategii nie przewidziano takiego wskaźnika.
Wskaźnik jest zbyt szczegółowy.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie

1061

spotkanie w
dzielnicy
Mokotów,
26.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cele strategiczne
i operacyjne

W strategii brakuje wskazania na działania z zakresu turystyki.
Podejmowanie działań z perspektywy turysty.

uwzględniono zapis istnieje

W projekcie Strategii mowa jest o użytkownikach miasta, do
których należą m.in. turyści.

1062

spotkanie w
dzielnicy
Mokotów,
26.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Brakuje w projekcie strategii informacji odpowiedzialności za
realizację konkretnych celów

uwzględniono wprowadzono w
całości

Do Strategii zostanie dodany załącznik, w którym zostaną
wskazani realizatorzy poszczególnych celów operacyjnych.

pytanie lub
komentarz

Zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu i planowaniu
przestrzennym to studium musi uwzględniać kierunki rozwoju
określone w strategii a nie na odwrót. Wśród osób pracujących
nad projektem Strategii znajdują się przedstawiciele Biura
Architektury i Planowania Przestrzennego, odpowiedzialne za
studium.

spotkanie w
dzielnicy
1063
Mokotów,
26.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

spotkanie w
dzielnicy
1064
Mokotów,
26.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

spotkanie w
dzielnicy
1065
Mokotów,
26.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

1066

spotkanie w
dzielnicy
Mokotów,
26.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Czy strategia będzie uzgodniona ze studium uwarunkowań?

Ogólna

Czy strategia jest ogólna po to, żeby zapisać w niej możliwie
wiele działań? Czy można intencjonalnie wyłączyć z niej te
kwestie, których nie chcemy, są niebezpieczne? Spojrzenie na
strategię pod katem ryzyka. Może czegoś nie warto brać pod
uwagę, nie warto ryzykować, bo ludzie nie chcą tego lub nie
będzie zgody społecznej.

pytanie lub
komentarz

Strategia jest dokonaniem wyboru. Każdy wybór może mieć
swych zwolenników, jak przeciwników. Rolą zespołu pracującego
nad projektem Strategii było zderzenie oczekiwań mieszkańców i
innych interesariuszy ze specjalistyczną wiedzą i na tej podstawie
dokonanie wyboru.

Ogólna

W świetle myślenia strategicznego istotne jest przygotowanie
młodzieży do zajmowania się miastem. Czy mamy plan, w jaki
sposób zachęcić młodych ludzi do angażowania się w prace
nad miastem?

uwzględniono zapis istnieje

W celu 1.2. mowa jest o rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
w ogóle. Kwestie szczegółowe zostaną określone w programie
wykonawczym.

do dalszych prac

Kwestia wzmacniania zaangażowania mieszkańców jest podjęta
w celu 1.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązania zostaną
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Centrum
Komunikacji Społecznej) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Ogólna

Ludzie do zaangażowania potrzebują dobrych przykładów i
poczucia skuteczności takich działań.
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Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie

1067

spotkanie w
dzielnicy
Mokotów,
26.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Jakie działania zostały podjęte, aby zabezpieczyć wdrażanie
strategii w sytuacji zmiany władz?

pytanie lub
komentarz

Nie ma mechanizmu, którego zastosowanie gwarantuje, że
Strategia będzie realizowana po zmianie władzy miasta.
Realizacja Strategii zależy bowiem wyłącznie od woli władz.
Planując proces tworzenia Strategii przyjęto, że zbudowanie tego
dokumentu w modelu partycypacyjnym, oparcie jej na potrzebach
i oczekiwaniach mieszkańców i innych interesariuszy spowoduje,
że władze uszanują wyniki tych prac (wolę warszawskiej
społeczności). Jeżeli władza nie będzie realizowała założeń tak
wypracowanej Strategii, można będzie jej zadać pytanie,
dlaczego tak się dzieje, pomimo faktu, że nad dokumentem
pracowało tak wielu mieszkańców. Jeżeli władze nie będą chciały
Strategii realizować (niezależnie od tego czy będą to władze
obecne czy inne) mieszkańcy będą to wiedzieli i ocenią tę
sytuację odpowiednio podczas kolejnych wyborów.

1068

spotkanie w
dzielnicy
Mokotów,
26.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Wizja

Jak chcemy być widziani przez inne miasta Polski i zagranicą?

pytanie lub
komentarz

To jest kwestia strategii marki a nie strategii rozwoju miasta.

Ogólna

Na jakiej podstawie będą tworzone bardziej szczegółowe
dokumenty niższego rzędu? Czy przekazane przez
mieszkańców uwagi do projektu strategii będą wykorzystane w
procesie tworzenia dokumentów operacyjnych? Czy będą w
nich zapisy dotyczące konkretnych inwestycji? Na jakich
zasadach będą wybierane te inwestycje?

pytanie lub
komentarz

Kwestie tworzenia programów będzie regulować Zarządzenie
Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie Standardów dokumentów
programujących rozwój m.st. Warszawy. Szczegółowe uwagi
zebrane podczas konsultacji społecznych projektu Strategii
zaadresowane do poszczególnych celów operacyjnych zostaną
przekazane do dalszych prac – nad właściwymi programami.
Programy będą tworzone w modelu partycypacyjnym. Jednym z
kryteriów wyboru projektów będzie kryterium terytorialne.

spotkanie w
dzielnicy
1069
Ochota,
26.04.2017

1070

spotkanie w
dzielnicy
Ochota,
26.04.2017

spotkanie w
dzielnicy
1071
Ochota,
26.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

mieszkanka /
mieszkaniec

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

W jaki sposób będzie finansowane realizowanie strategii? Być
może 2020 roku Warszawa nie będzie dysponowała środkami z
funduszy europejskich ani środkami krajowymi.

pytanie lub
komentarz

W rozdziale System realizacji znajdują się zapisy wskazujące, że
główny ciężar finasowania realizacji Strategii spoczywa na
środkach m.st. Warszawy. Środki pozyskiwane z UE stanowią,
zgodnie z ich ideą, jedynie pomocnicze, uzupełniające źródło
finansowania. Mając świadomość, że wielkość oraz cele, na jakie
będzie można pozyskiwać środki UE, w kolejnej perspektywie (po
2020 roku) będą ograniczone, w projekcie Strategii położono
nacisk na włączanie w realizację innych podmiotów i montaż
finansowy. Szczegóły w tym zakresie będą doprecyzowane w
programach wykonawczych Strategii.

Ogólna

Należy jak najszybciej opublikować listę dokumentów
uszczegóławiających i realizujących strategię
(przygotowywanych lub aktualizowanych programów
wykonawczych), gdyż wtedy dopiero mieszkańcy dostrzegą
konkretne sprawy do konsultacji. Strategia jest zbyt ogólnym
dokumentem, aby mieszkańcy mogli się do niego odnieść.

pytanie lub
komentarz

Informacja o przygotowywanych dokumentach wykonawczych do
projektu Strategii jest dostępna na www.2030.um.warszawa.pl.
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Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

spotkanie w
dzielnicy
1072
Ochota,
26.04.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

Ogólna

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi
Żeby jakaś inwestycja została zrealizowana, musi być wpisana
do WPF (żeby mieć zarezerwowane środki finansowe na
realizację). Przy tworzeniu i aktualizowaniu dokumentów
wykonawczych do strategii należy mieć to na uwadze, bo
inaczej inwestycja nie może być wpisana do danego programu.

uwzględniono zapis istnieje

spotkanie w
dzielnicy
Ochota,
26.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Należy wskazywać konkrety wraz ze źródłem finansowania.
Ogólne dokumenty mają szanse trafić jedynie do szuflady.

odrzucono w
całości

spotkanie w
dzielnicy
1074
Ochota,
26.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

W jakim stopniu strategia obowiązuje również podmioty
niezależne od Urzędu Miasta?

pytanie lub
komentarz

pytanie lub
komentarz

1073

spotkanie w
dzielnicy
Ochota,
26.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

W jaki sposób w dokumentach wykonawczych będą traktowane
problemy dzielnic? W jaki sposób będą diagnozowane te
problemy? Będą Państwo pytać o nie zarządy dzielnic? Będą
Państwo przeprowadzać badania ankietowe z mieszkańcami
dzielnic? Będą Państwo diagnozować problemy na podstawie
uwag zgłoszonych podczas spotkań konsultacyjnych w
dzielnicach?

spotkanie w
dzielnicy
1076
Ochota,
26.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Czy przewidziane są konsultacje społeczne dotyczące
programów wykonawczych również na poziomie dzielnic?

pytanie lub
komentarz

spotkanie w
dzielnicy
Ochota,
26.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Czy dane GUS-owskie będą poparte konsultacjami
społecznymi? (dotyczy programów)

pytanie lub
komentarz

1075

1077
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Uzasadnienie

W rozdziale System realizacji znajdują się zapisy odnoszące się
do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji. Zostaną
one wskazane w dokumentach wykonawczych (programach) do
poszczególnych celów operacyjnych Strategii. Takie rozwiązanie
umożliwia elastyczne zarządzanie realizacją Strategii, w tym
reagowanie na zmieniające się uwarunkowania.
Projekt Strategii zakłada włączenie w realizacje celów innych niż
samorząd podmiotów, należą do nich m.in. organizacje
pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu. Pełne zestawienie
zostanie dołączone do projektu Strategii jako załącznik.
Kwestię tworzenia i struktury programów będzie regulować
Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie Standardów
dokumentów programujących rozwój m.st. Warszawy. Każdy
program będzie zawierał część diagnostyczną, w której znajdzie
się wykaz problemów występujących w poszczególnych
obszarach miasta. Diagnoza - podobnie jak diagnoza strategiczna
- będzie opierać się na statystyce publicznej, badaniach opinii i
opracowaniach Urzędu Miasta. Uwagi o charakterze
szczegółowym, zebrane podczas konsultacji społecznych projektu
Strategii zostaną przekazane biurom wiodącym, odpowiedzialnym
za opracowanie danego programu.
Zgodnie z przygotowywanym Zarządzeniem Prezydenta m.st.
Warszawy programy będą przygotowywane w modelu
partycypacyjnym. Ważnym elementem przygotowywanych
programów ma być wymiar terytorialny, co pociąga za sobą
konieczność konsultowania programów na poziomie
poszczególnych dzielnic.
Programy wykonawcze Strategii mają być oparte na szczegółowej
diagnozie (co regulować będą Standardy dokumentów
programujących rozwój m.st. Warszawy wskazane w rozdziale
System realizacji), dla której jednym ze źródeł może być
statystyka publiczna. Jednocześnie każdy z programów będzie
budowany w modelu partycypacyjnym. Pozwoli to oprzeć
formułowane w programach działania i projekty na wnioskach z
analiz statystycznych oraz wnioskach z dyskusji z mieszkańcami i
innymi interesariuszami.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

spotkanie w
dzielnicy
1078 PragaPołudnie,
24.04.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Konsultacje z mieszkańcami przeprowadza się często w
sprawach drobnych, ale już w mniejszym zakresie w sprawach
większej wagi, jak ważne inwestycje. Także w tych sprawach
należałoby brać pod uwagę opinię mieszkańców. Nie słucha się
ludzi. Konieczne jest jasne wskazanie jaka i po co jest
partycypacja?

odrzucono w
całości

spotkanie w
dzielnicy
1079 PragaPołudnie,
24.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Stworzenie systemu wychwytywania i przyciągania do działań
realizowanych w mieście ludzi kompetentnych, aktywnych,
posiadających wiedzę.

odrzucono w
całości

spotkanie w
dzielnicy
1080 PragaPołudnie,
24.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.4. Tworzymy
warunki
przyjazne
biznesowi

Zapewnienie narzędzi wsparcia nie tylko dla przedsiębiorców,
ale dla mieszkańców, którzy chcą coś realizować dla miasta i
muszą płacić za zasoby, z których korzystają.

uwzględniono zapis istnieje
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Uzasadnienie
Tworzone programy strategiczne, w tym program "Dialog" będą
odnosiły się zarówno do zakresu i jakości dialogu urzędników z
mieszkańcami, jak i postaw pracowników urzędu. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura oraz rozpatrzone
na poziomie programów wykonawczych do strategii.
Tworzone programy strategiczne, w tym program "Dialog" będą
odnosiły się zarówno do zakresu i jakości dialogu urzędników z
mieszkańcami, jak i postaw pracowników urzędu. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura oraz rozpatrzone
na poziomie programów wykonawczych do strategii.
W opisie celu 2.2. wskazano, że: „Miejsca aktywności będą
dawały na co dzień różnorodne możliwości rozwijania własnych
zainteresowań poprzez uczestnictwo w kulturze, uczenie się i
aktywność społeczną, ale także uprawianie sportu i rekreację.
Będą je tworzyć oferta instytucji publicznych oraz działania
formalnych i nieformalnych grup mieszkańców, jak również
otwarte przestrzenie publiczne, których ważnym elementem
będzie wysokiej jakości infrastruktura i tereny zieleni. Instytucje
publiczne w większym stopniu otworzą się na osoby mieszkające
w sąsiedztwie, dzięki czemu staną się integralnym elementem
lokalnego środowiska (…). Realizacja tego celu wymaga
zastosowania systemowych rozwiązań, obejmujących: •
udostępnianie zasobów samorządu lokalnego na potrzeby
podejmowania aktywności przez formalne i nieformalne grupy
mieszkańców (…)”.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

spotkanie w
dzielnicy
1081 PragaPołudnie,
24.04.2017
spotkanie w
dzielnicy
1082 PragaPołudnie,
24.04.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
2. Wygodna
lokalność

Co to znaczy lokalność w dzielnicy tak dużej jak PragaPołudnie? Czy Centra lokalne będą w kilku miejscach czy jedno
centrum?

pytanie lub
komentarz

W ramach projektu "Warszawskie centra lokalne" na Pradze
Południe rekomendowane są dwa miejsca: Kinowa i Przyczółek
Grochowski. W oparciu o analizę ekspertów architektów, wiedzę i
opinię mieszkańców wybrano takie miejsca, które funkcjonują w
świadomości mieszkańców jako już istniejące lub potencjalne
centra lokalne.

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Czy cele będą skwantyfikowane? Czy będą określone
wskaźniki z ich wartościami docelowymi?

odrzucono w
całości

Strategia jest pojęciem powszechnie wykorzystywanym w
praktyce zarządzania jednostkami terytorialnymi, w tym powiatach
i gminach. Jest również pojęciem stosowanym w ustawie o
zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
W projekcie Strategii nie wprowadzono zapisów dotyczących
lobbingu na rzecz zmiany regulacji prawnych, ponieważ jest to
działalność realizowana niezależnie od faktu istnienia lub nie
Strategii. Obecnie jest ona realizowana m.in. za pośrednictwem
Unii Metropolii Polskich. Należy jednak podkreślić, że
Generowanie innowacji przez warszawski samorząd (cel 4.2.)
oraz rozwijanie relacji instytucjonalnych w ramach różnych sieci
współpracy (cel 1.2.) będzie przekładało się na pozycję
Warszawy oraz możliwości oddziaływania na inne podmioty, w
tym stanowiące polskie prawo.
M.st. Warszawa jest jednostką terytorialną, w której wydzielono
jednostki pomocnicze nazywane dzielnicami. Strategia jako
dokument programujący rozwój m.st. Warszawy obejmuje tym
samym również dzielnice. Dzielnice są uwzględnione jako
realizatorzy poszczególnych celów operacyjnych projektu
Strategii. Do dokumentu zostanie dołączone zestawienie
określające realizatorów poszczególnych celów.

spotkanie w
dzielnicy
1083 PragaPołudnie,
24.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Czy uwzględnia się w strategii walkę o zmianę prawa, o
narzędzia, które mogą posłużyć do prowadzenia odpowiednich
działań przez mieszkańców

pytanie lub
komentarz

spotkanie w
dzielnicy
1084 PragaPołudnie,
24.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Czy strategia uwzględnia współpracę miasta z dzielnicami?

pytanie lub
komentarz

spotkanie w
dzielnicy
1085 PragaPołudnie,
24.04.2017

radny Dzielnicy
Praga-Południe
M. Suliborski

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
systemu
transportowego

Zapisy strategii nie mogą stać się elementem czy podstawą
walki z ruchem samochodowym, np..: likwidacja miejsc
parkingowych. Taka polityka będzie konfliktowa i
nierealizowalna. Należy wyeksponować Cel 2. i ludzie nie będą
chcieć jeździć samochodem. Należy skupić się na czynnikach
pozytywnych, zachętach a nie przymusie i reperkusjach.

odrzucono w
całości

Przestrzeń nie jest elastyczna. Chcąc zapewnić wysoką jakość
przemieszczania się rowerem i transportem publicznym
niezbędna jest ingerencja w przestrzeń przeznaczoną dla aut.

do dalszych prac

Kwestia dialogu i współrządzenia jest podjęta w celu 1.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Centrum Komunikacji Społecznej) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

spotkanie w
dzielnicy
1086
Praga-Północ,
25.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Wyniki wszystkich konsultacji powinny trafiać do wszystkich
2.1. Mamy dostęp
pracowników urzędu. Konsultacji jest wiele, są rozproszone i
do szerokiej
nie wszyscy znają i wykorzystują wyniki konsultacji różnych
oferty mieszkań
programów.
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Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

spotkanie w
dzielnicy
1088
Praga-Północ,
25.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
systemu
transportowego

spotkanie w
dzielnicy
Praga-Północ,
25.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

spotkanie w
dzielnicy
1090
Praga-Północ,
25.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
4. Innowacyjne
środowisko

spotkanie w
dzielnicy
1091
Praga-Północ,
25.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
4. Innowacyjne
środowisko

spotkanie w
dzielnicy
Praga-Północ,
25.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

spotkanie w
dzielnicy
1087
Praga-Północ,
25.04.2017

1089

1092

spotkanie w
dzielnicy
1093
Praga-Północ,
25.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Używanie w strategii prostego, bezpośredniego języka.
Używanie konkretnych pojęć przy opisie zjawisk, jak np.:
zjawisko smogu, które w treści celu opisywane jest jako
chronienie powietrza przed zanieczyszczeniem, zamiast wprost
mówić o redukcji smogu.
Jak będzie mierzona mobilność? Być może należy liczyć
przesiadki. Nie możemy tego mierzyć tylko punktualnością
przejazdów, ponieważ problemem są niedogodne przesiadki,
konieczność wielokrotnego przesiadania się, transport jest mało
przyjazny-brak bezpośrednich połączeń lub wielość przesiadek
w różnych kierunkach miasta.
Zapisy celu 3 muszą brać pod uwagę zapisy w Studium
uwarunkowań, aby nie były sprzeczne. Będą potrzebne nie
tylko programy, ale konkretne zapisy w Studium Uwarunkowań.
Nawet zdefiniowanie takiego pojęcia jak 'przestrzeń publiczna'.
Teraz to pojęcie formalnie nie istnieje.

uwzględniono
częściowo

odrzucono w
całości

Uzasadnienie

Zostanie dokonana redakcja tekstu Strategii, co jednak nie
oznacza, że zostaną wyeliminowane specjalistyczne terminy.
Strategia jest najważniejszym dokumentem planistycznym i musi
być sformułowana w sposób profesjonalny, zrozumiały dla
przyszłym realizatorów. Dla mieszkańców i innych grup
interesariuszy będzie przygotowany materiał prezentujący
Strategię w sposób dostosowany do percepcji danej grupy.
Zaproponowane wskaźniki odnoszą się do konkretnych
rozwiązań i wymiarów jakości transportu, które zostaną
zaprogramowane dopiero na poziomie programów wykonawczych
Strategii. W związku z tym wskaźniki mogą być brane pod uwagę
dopiero na etapie prac nad programem do celu 3.3. Korzystamy z
przyjaznego systemu transportowego.

odrzucono w
całości

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (art. 9 ust. 2) przy sporządzaniu studium
uwzględnia się ustalenia strategii rozwoju gminy.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Wskaźniki monitoringu zostaną doprecyzowane w dalszych
pracach nad projektem Strategii.

Zmiana nazwy celu na 'środowisko innowacji'.

odrzucono w
całości

Pojęcie "innowacja" jest przez większość mieszkańców kojarzone
przede wszystkim ze sferą gospodarczą, co zawęża zakres
przedmiotowy celu. Ponadto w tożsamości Warszawy
zakodowane jest swego rodzaju twórcze napięcie i ciągłe
tworzenie miasta od nowa. Dlatego podjęta została decyzja, że
nazwa celu 4. zostanie zmieniona na „Twórcze środowisko”.

Czy strategia ułatwi procedury, które teraz sprawiają
urzędnikom kłopot, opóźniają czy utrudniają pracę?

pytanie lub
komentarz

Projekt Strategii nie zawiera tak szczegółowych zapisów. Zasady
realizacji Strategii określone w rozdziale System realizacji
przełożą się na usprawnienie pracy urzędu w tym zakresie.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Planowany system realizacji strategii, opisany w rozdziale System
realizacji przyczyni się do poprawy sprawności instytucjonalnej
Urzędu m.st. Warszawy, w tym zarządzania rozwojem miasta.
Proponowane we wspomniany rozdziale rozwiązania zostały
sformułowane z wykorzystaniem m.in. rekomendacji zawartych w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku oraz doświadczeń innych miast. Obecnie
trwają prace nad określeniem najefektywniejszej struktury
instytucjonalnej dla zarządzania Strategią. Podstawowe jej
założenia zostaną uwzględnione w rozdziale System realizacji.

Proponowane wskaźniki są nietrafne. Nie mierzą tego, o czym
dokładnie jest mowa w tym celu.

Sama współpraca urzędników to za mało. Potrzebny jest
gospodarz, czyli dobre zarządzanie.
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Lp.

1094

Forma
zgłoszenia
uwagi
spotkanie w
dzielnicy
Praga-Północ,
25.04.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

Ogólna

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Strategia transportowa - niszczenie parków, zieleni w wyniku
inwestycji. Jak Będą oceniane projekty inwestycyjne czy są
zgodne ze strategią, a które są sprzeczne?

Uzasadnienie

pytanie lub
komentarz

W rozdziale System realizacji zapisano mechanizm oceny
projektów pod kątem zgodności ze Strategią. W chwili obecnej
trwają prace nad samym mechanizmem.

1095

spotkanie w
dzielnicy
Praga-Północ,
25.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

We wdrażaniu strategii istotne jest uwzględnienie nagród,
zachęt, a nie tylko kar. Ważniejsze jest stworzenie
mechanizmów nagradzających i zachęcających urzędników do
współpracy z mieszkańcami. Dotyczy to również mieszkańców.

do dalszych prac

Kwestia zmiany postaw urzędników oraz współpracy urzędników
z mieszkańcami i innymi interesariuszami jest zapisana w celu
1.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Centrum Komunikacji Społecznej) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

1096

spotkanie w
dzielnicy
Praga-Północ,
25.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

We wdrożeniu strategii potrzeba śmiałych decyzji i kogoś, kto
będzie chciał podjąć odpowiedzialność i będzie miał odwagę
przekonania mieszkańców do tych rozwiązań. Potrzeba odwagi
i czasu na przekonanie ludzi do zmian, do nowych rozwiązań.

uwzględniono zapis istnieje

W celu 1.2. zapisano, że prowadzona będzie otwarta polityka
informacyjna o realizowanych działaniach oraz uwarunkowaniach
podejmowanych decyzji, co wychodzi naprzeciw zgłoszonemu
postulatowi.

odrzucono w
całości

Zaproponowana formuła wdrożeń ma charakter bardzo
szczegółowy i w związku tym nie będzie uwzględniona w
Strategii. To rozwiązanie może być wykorzystywane w
konkretnych przypadkach, które zostaną zidentyfikowane w toku
prac nad programami wykonawczymi Strategii.

spotkanie w
dzielnicy
1097
Praga-Północ,
25.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Wykorzystywanie metody eksperymentu we wdrażaniu nowych
rozwiązań-spróbowania wdrożenia na krótki czas jakiegoś
nowego rozwiązania.

spotkanie w
dzielnicy
Praga-Północ,
25.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

W jaki sposób miasto będzie wpływało na przestrzeń, aby
można było rozwijać tereny zieleni w sytuacji, kiedy sprzedano
dużo terenów. Czy miasto będzie je odkupywało?

pytanie lub
komentarz

Pytanie dotyczy szczegółowych rozwiązań, a te będę określone w
dokumentach wykonawczych Strategii, nazywanych programami.

mieszkanka /
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Lepszy system informowania mieszkańców o rozmaitych
wydarzeniach i spotkaniach w mieście. Mała aktywność to nie
wina radnych tylko kwestia sieci informacyjnej.

uwzględniono zapis istnieje

Uwaga wpisuje się w zakres celu 1.2. Wspólnie decydujemy o
naszym mieście, który zakłada, że poprawiony zostanie sposób
prowadzenia przez urząd otwartej polityki informacyjnej.

1098

spotkanie w
dzielnicy
1099
Rembertów,
27.04.2017
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Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Należy zachować umiar i równowagę w decyzjach dotyczących
miejsc pracy blisko domu. Ponieważ część mieszkańców ceni
sobie spokój, możliwość spokojnego spędzenia czasu w okolicy
miejsca zamieszkania, odpoczynku, a nie zwiększonego ruchu.

1100

spotkanie w
dzielnicy
Rembertów,
27.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.4. Tworzymy
warunki
przyjazne
biznesowi

1101

spotkanie w
dzielnicy
Rembertów,
27.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
Dookreślenie definicji centrum miasta w kontekście uspokojenia
przyjaznego
ruchu samochodowego. Czy centrum miasta to śródmieście czy
systemu
mówimy też o centrach w dzielnicach?
transportowego

spotkanie w
dzielnicy
Rembertów,
27.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Zmniejszenie ruchu samochodowego wymaga wcześniejszej
systemu
budowy sieci parkingów.
transportowego

spotkanie w
dzielnicy
1103
Rembertów,
27.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

1102

Brakuje pomysłów na to, jakimi narzędziami, w jaki sposób
aktywizować mieszkańców i budować odpowiedzialną
wspólnotę. Większy nacisk w strategii należy położyć na
edukację obywatelską, aby mieszkańcy wiedzieli, jaki organ
podejmuje w mieście decyzje.
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Uzasadnienie

uwzględniono zapis istnieje

Cel zakłada, że: "Zapewnienie warunków dla rozwoju
przedsiębiorczości będzie wiązało się z wprowadzeniem
systemowych rozwiązań dostosowanych do potencjałów i
specyfiki poszczególnych dzielnic", a "Realizacja tego celu
wymaga zastosowania systemowych rozwiązań, obejmujących: •
planowanie przestrzenne gwarantujące współwystępowanie
funkcji mieszkaniowej i usługowej lub nieuciążliwej produkcji."
Intencją jest niwelowanie obecnie występujących dysfunkcji
przestrzennych a nie tworzenie nowych. Koncepcja zakłada
bardziej równomierne rozmieszczenie miejsc pracy na terenie
miasta, ale z poszanowaniem potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

odrzucono w
całości

W projekcie Strategii mowa jest o strefie śródmiejskiej zgodnie ze
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.

do dalszych prac

uwzględniono
częściowo

Kwestia polityki parkingowej podjęta została w opisie celu 3.3.
Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego. Zgłoszona
uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania (kolejności realizacji
projektów), dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane
w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do
właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki Mobilności i
Transportu) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów
wykonawczych do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji. Zgłoszona
uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, jakim są konkretne
projekty podnoszenia aktywności społecznej mieszkańców.
Uwaga wpisuje się w Cel 1.2., który zakłada, że zwiększeniu
ulegnie transparentność funkcjonowania samorządu,
prowadzenie otwartej polityki informacyjnej. Nacisk zostanie
położony także na edukację obywatelską, upowszechnianie
wiedzy na temat funkcjonowania samorządu poprzez włączanie
mieszkańców we współdecydowanie o mieście.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

spotkanie w
dzielnicy
1104
Rembertów,
27.04.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi
Ważniejsze od budowy centrów lokalnych jest wyrównywanie
różnic infrastrukturalnych między dzielnicami (wodociągi, drogi,
mała architektura, infrastruktura kulturalna). Na tym powinny
skupić się działania miasta, na wyrównywaniu podstawowych
niedostatków infrastrukturalnych.

Uzasadnienie

uwzględniono zapis istnieje

Cel 2. zakłada dostęp do podstawowych (wybranych) usług w
dzielnicach.

spotkanie w
dzielnicy
1105
Rembertów,
27.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
4. Innowacyjne
środowisko

Wyraźne wskazanie w strategii ustawicznego kształcenia,
samorozwoju osobistego i zawodowego. Warszawa jest nie
tylko dobrym miejscem do życia i startu zawodowego, ale te do
rozwoju zawodowego.

uwzględniono zapis istnieje

W opisie celu 4.1. wskazano, że: "Odważni w działaniu oraz stale
podnoszący swoje kompetencje mieszkańcy będą stanowili o sile
Warszawy i organizacji w niej funkcjonujących. Twórczy potencjał
mieszkańców będzie podnoszony poprzez rozwijanie
umiejętności współpracy, kreatywnego myślenia, a także
otwartości na nowości, zmiany i eksperymentowanie. Będzie to
sprzyjało rozwijaniu postaw przedsiębiorczych oraz zwiększeniu
aktywności biznesowej, naukowej, artystycznej i społecznej.
Podnoszeniu kompetencji społecznych mieszkańców, niezależnie
od wieku, będzie służyło upowszechnianie formalnej,
pozaformalnej i nieformalnej edukacji oraz upowszechnianie i
pogłębianie uczestnictwa w kulturze. Będzie to wymagało
odpowiedniego ukierunkowania oferty kultury i uczenia się oraz
wykorzystania potencjału organizacji pozarządowych.
Wzmacniana będzie współpraca podmiotów reprezentujących
świat nauki, kultury i biznesu, sfery publicznej oraz społeczności
lokalnych. Wspierane będzie rozwijanie kompetencji wymaganych
przez zawody przyszłości. Upowszechniane będzie nabywanie
wiedzy i umiejętności poprzez praktyczne działanie, co będzie
wymagało zmian w sposobie kształcenia w warszawskich
szkołach oraz większego otwarcia na mieszkańców uczelni i
innych instytucji. Stworzenie społeczeństwa uczącego się przez
całe życie będzie wiązało się z ukierunkowaniem wsparcia przede
wszystkim na dzieci i młodzież”. Nacisk jest więc położony na
tworzenie społeczeństwa uczącego się przez całe życie, które
stale będzie rozwijać swoje kompetencje.

spotkanie w
dzielnicy
1106
Rembertów,
27.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
4. Innowacyjne
środowisko

Uszczegółowienia wymagają wskaźniki do celu 4

uwzględniono wprowadzono w
całości

Wskaźniki monitoringu zostaną doprecyzowane w dalszych
pracach nad projektem Strategii.

pytanie lub
komentarz

Cele określone w Strategii horyzontalnie rozwiązują problem
jakości życia osób starszych. W ramach celu strategicznego 1. w
wymiarze włączenia w życie społeczności, zrozumienia itp. W
ramach celu 2. poprzez zapewnienie podstawowych usług i
miejsc spędzania wolnego czasu w pobliżu miejsca
zamieszkania, przy uwzględnieniu zasad uniwersalnego
projektowania. Cel 3. z kolei mówi m.in. o likwidacji barier
architektonicznych i przestrzennych oraz rozwoju ciągów
pieszych i transportu publicznego, jak również jakości przestrzeni
publicznych.

spotkanie w
dzielnicy
1107
Rembertów,
27.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

W jaki sposób strategia uwzględnia sytuację i potrzeby osób
starszych (m.in. te dotyczące oferty zajęć, miejsc spotkań,
bezpiecznego i spokojnego życia).
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Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

spotkanie w
dzielnicy
1108
Rembertów,
27.04.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Ogólna

Poziom ogólności strategii nie zachęca do aktywnego udziału w
spotkaniach, ponieważ nie ma konkretnych zapisów, o których
można dyskutować.

pytanie lub
komentarz

uwzględniono
częściowo

Uzasadnienie
Projekt Strategii został przygotowany zgodnie z rekomendacjami
z Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku. W raporcie wskazano, że strategia
powinna ograniczać się do określania wizji, celów strategicznych i
operacyjnych. Natomiast szczegółowe rozwiązania i projekty do
realizacji powinny być zawarte w odrębnych dokumentach, o
charakterze wykonawczym.
Każdy ze wskaźników monitoringu celów będzie miał określone
wartości bazowe i docelowe wskaźników, które pozwolą zmierzyć
efekt, jaki ma być osiągnięty w 2030 roku. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Mechanizm dojścia do poziomu zadaniowego zostanie opisany w
Standardach dokumentów programujących rozwój m.st.
Warszawy, które zostaną wprowadzone zarządzeniem
Prezydenta m.st. Warszawy przed przyjęciem strategii przez
Radę m.st. Warszawy. Zostanie to podkreślone w rozdziale
System realizacji,

spotkanie w
dzielnicy
1109
Rembertów,
27.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Przydałoby się w strategii więcej szczegółów-nie koniecznie
podawanie liczb, ale procentowe określenie efektu końcowego,
np. określenie, że na budownictwo co roku będzie
przeznaczane 1-1,5% budżetu. Wskazanie skali, co pozwoli na
to, aby planowane wydatki nie były uznaniowe. Brakuje takich
wskazań, jak czy do 2030 r. powstanie wschodnia obwodnica
Warszawy.

spotkanie w
dzielnicy
Rembertów,
27.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Dokładniejsze opisanie mechanizmu dojścia do poziomu
zadaniowego, w tym lokalnego realizacji strategii.

uwzględniono
częściowo

spotkanie w
dzielnicy
1111
Rembertów,
27.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Wzięcie pod uwagę zmianę ustroju Warszawy w kierunku
większej decentralizacji zarządzania i zwiększenia uprawnień
dzielnicy.

odrzucono - poza
oddziaływaniem

Strategia nie jest dokumentem, w którym można rozstrzygać
zmianę ustroju m.st. Warszawy. Kwestia ta należy do decyzji
władz centralnych.

odrzucono w
całości

Projekt Strategii powstała w modelu partycypacyjnym, ale nad
poprawnością metodyczną oraz merytoryczną (w tym z
wykorzystaniem wyników pogłębionej diagnozy) przez cały czas
czuwali eksperci (dr hab. Wojciech Dziemianowicz, dr Anna
Domaradzka, dr Michał Klepka, dr Mirosław Grochowski) oraz
Zespół Redakcyjny ds. aktualizacji strategii (złożony ze
specjalistów Urzędu m.st. Warszawy). Tym samym nie ma
zagrożenia, aby zapisy Strategii uwzględniały potrzeby wyłącznie
osób aktywnych.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia rozwoju i dostępności miejsc aktywności jest rozwinięta w
celu 2.2.

1110

spotkanie w
dzielnicy
1112
Rembertów,
27.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Ryzyko oparcia metodologii tworzenia strategii na małej grupie
mieszkańców. Mały odsetek mieszkańców, którzy wzięli udział
w tworzeniu strategii może wskazywać na to, że strategia
uwzględnia tylko potrzeby części mieszkańców, tych, którzy są
najbardziej aktywni.

spotkanie w
dzielnicy
1113
Śródmieście,
20.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Potrzebne są lokalne miejsca, w których ludzie mogą się
spotkać, wspólnie spędzić czas, porozmawiać.
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Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

spotkanie w
dzielnicy
1114
Śródmieście,
20.04.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

lokalizacje miejsc aktywności lokalnej powinny korespondować
z miejscami uczęszczanymi i lubianymi przez mieszkańców,
jeżeli tam mają się spotykać. Przykład Pl. Konstytucji pokazuje,
że czasem takie miejsca są odgórnie narzucane i nie
przyciągają mieszkańców, są sztuczne.

do dalszych prac

spotkanie w
dzielnicy
Śródmieście,
20.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Informowanie i włączanie rad osiedli w planowane działania
przez urząd.

do dalszych prac

spotkanie w
dzielnicy
1116
Śródmieście,
20.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Poprawy ze strony miasta wymaga komunikacja z
mieszkańcami.

uwzględniono zapis istnieje

spotkanie w
dzielnicy
1117
Śródmieście,
20.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

W wygodnej lokalności ważne jest tworzenie warunków do
2.3. Korzystamy z
wzmacniania małych przedsiębiorców (np. wysokość czynszów
usług blisko
dostosowana do możliwości, jasne zasady i informacje nt.
domu
zarządzania lokalami miejskimi).

1115

292

do dalszych prac

Uzasadnienie
Kwestia miejsc aktywności lokalnej jest podjęta w celu 2.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Centrum Komunikacji Społecznej) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia zmiany postaw urzędników oraz współpracy urzędników
z mieszkańcami i innymi interesariuszami jest zapisana w celu
1.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Centrum Komunikacji Społecznej) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
W celu 1.2. wskazuje się na konieczność działań zmierzających
do podniesienia sprawności urzędu, prowadzenia bardziej
otwartej polityki informacyjnej. Tworzone programy strategiczne,
w tym program "Dialog" będą podejmowały tematykę zakresu i
jakości dialogu urzędników z mieszkańcami, jak i postaw
pracowników urzędu.
Kwestia dostępu do miejskich lokali została podjęta w opisie
celów 2.4. i 4.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Lokalowej) oraz rozpatrzone na poziomie programów
wykonawczych do strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie

1118

spotkanie w
dzielnicy
Śródmieście,
20.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
System przesiadek powinien być dogodny, dostosowany do
przyjaznego
potrzeb różnych grup, w tym także seniorów, adekwatny do ich
systemu
potrzeb.
transportowego

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia zintegrowanych węzłów przesiadkowych została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.3., zaś kwestia
eliminacji barier architektonicznych i przestrzennych została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.1.

1119

spotkanie w
dzielnicy
Śródmieście,
20.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Ważny problem rozwiązania problemów związanych z ruchem
systemu
samochodowym w Warszawie.
transportowego

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia przyjazności systemu transportowego została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.3.

spotkanie w
dzielnicy
1120
Śródmieście,
20.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
systemu
transportowego

Uspokajanie ruchu samochodowego nie może, jak obecnie,
prowadzić do konfliktu pomiędzy różnymi grupami
uwzględniono użytkowników przestrzeni. Problem nie może być rozwiązywany zapis istnieje
kosztem przedsiębiorców, dostawców, usługodawców, itd..

spotkanie w
dzielnicy
1121
Śródmieście,
20.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
W pierwszym kroku konieczne jest tworzenie parkingów, miejsc
systemu
parkingowych, a dopiero potem ograniczanie ruchu.
transportowego

do dalszych prac

spotkanie w
dzielnicy
1122
Śródmieście,
20.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Uwzględnienie w zapisach strategii konieczności
identyfikowania, wspierania i włączania w działania na rzecz
wspólnot lokalnych liderów, którzy znają środowisko, problemy i
potrzeby mieszkańców.

do dalszych prac

spotkanie w
dzielnicy
Śródmieście,
20.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Czy w perspektywie strategii będzie szansa na spójny plan
zagospodarowania przestrzennego?

pytanie lub
komentarz

1123

293

Cel. 3.3. zakłada uporządkowanie zasad transportu ładunków i
dostaw towarów.
kwestie uporządkowania zasad funkcjonowania parkingów i
ograniczania ruchu samochodowego w strefie śródmiejskiej
podjęte zostały w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia budowania wspólnot lokalnych jest przedmiotem celu
strategicznego 1. Odpowiedzialna wspólnota. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura
(Centrum Komunikacji Społecznej) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, będący przestrzennym wyrazem Strategii,
obejmuje kierunki zagospodarowania przestrzennego całego
miasta.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

spotkanie w
dzielnicy
1124
Śródmieście,
20.04.2017

1125

spotkanie w
dzielnicy
Targówek,
24.04.2017

spotkanie w
dzielnicy
1126
Targówek,
24.04.2017

1127

spotkanie w
dzielnicy
Targówek,
24.04.2017

spotkanie w
dzielnicy
1128
Targówek,
24.04.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

Ogólna

M. Wydra,
Stowarzyszenie 1.1. Dbamy o
Rodzin
siebie nawzajem
Wielodzietnych

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie

Czy w strategii jest miejsce na wpisanie konkretnych
propozycji? Wskazanie konkretnych rozwiązań jest ważne,
ponieważ daje szansę na realizowanie tej strategii.

odrzucono w
całości

Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. Szczegółowe rozwiązania i
projekty powinny być zawarte dokumentach niższego rzędu.
Pozwala to na elastyczne zarządzania realizacją Strategii, w tym
dostosowywanie się do zmieniających się uwarunkowań (np.
pojawianie się nowych technologii). W rozdziale System realizacji
zawarte są zapisy mówiące o przyjętym rozwiązaniu.

Więcej przestrzeni, osiedlowych miejsc, w których mogą
spotykać się rodzice z dziećmi (Klub matek czy rodziców) i
spędzać czas wolny.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia rozwoju i dostępności miejsc aktywności jest rozwinięta w
celu 2.2.

M. Wydra,
2.1. Mamy dostęp
Stowarzyszenie
Zwrócenie uwagi w strategii w kontekście oferty mieszkaniowej
do szerokiej
Rodzin
na dostępność mieszkań dla rodzin wielodzietnych.
oferty mieszkań
Wielodzietnych

do dalszych prac

M. Wydra,
Cel strategiczny
Stowarzyszenie
2. Wygodna
Rodzin
lokalność
Wielodzietnych

Zagwarantowanie podstawowej infrastruktury i podstawowych
usług w okolicy budowanych osiedli mieszkaniowych.

uwzględniono zapis istnieje

M. Wydra,
Stowarzyszenie
Ogólna
Rodzin
Wielodzietnych

Umieszczenie w strategii konkretnych wskaźników,
pokazujących, ile mieszkań czy miejsca w przedszkolach dla
dzieci powstało w określonym czasie.

odrzucono w
całości

294

Kwestia dostępności mieszkania jest podjęta w celu 2.1.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Lokalowej) oraz rozpatrzone
na poziomie programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
W celu 2.3. jest mowa o zapewnieniami dostępu do
podstawowych usług takich, jak: szkoła, przedszkole, żłobek,
przychodnia, ośrodek pomocy społecznej. Kwestia rozwoju i
dostępności także innych miejsc aktywności jest podejmowana w
celu 2.2.
W świetle powszechnie stosowanej metodyki wskaźniki produktu,
o których mowa w uwadze, są wskaźnikami wykorzystywanymi do
pomiaru efektów realizacji konkretnych projektów, a nie pomiaru
realizacji celów dokumentów typu strategia rozwoju, które
opierają się na wskaźnikach rezultatu i oddziaływania. Wskaźniki
produktu będą wykorzystywane do pomiaru stopnia realizacji
programów, o których mowa w rozdziale System realizacji.

Lp.
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zgłoszenia
uwagi

Osoba /
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Uzasadnienie

spotkanie w
dzielnicy
1129
Targówek,
24.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Brakuje w strategii zapisu o budżecie partycypacyjnym jako
jednej z możliwości, sposobu współdecydowania o mieście.
Taki zapis dałby wyobrażenie czytelnikowi strategii, w jaki
sposób może brać udział we współrządzeniu.

do dalszych prac

Kwestia zmiany postaw urzędników oraz współpracy urzędników
z mieszkańcami i innymi interesariuszami jest zapisana w celu
1.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Centrum Komunikacji Społecznej) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

spotkanie w
dzielnicy
Targówek,
24.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

W strategii powinna być przypisana konkretna
odpowiedzialność biur za realizację celów.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Do projektu Strategii zostanie dodany załącznik, w którym
zostaną wskazani realizatorzy poszczególnych celów
operacyjnych.

1130

1131

spotkanie w
dzielnicy
Targówek,
24.04.2017

spotkanie w
dzielnicy
1132
Targówek,
24.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Ogólna

W tekście strategii brakuje informacji o liczbie planowanych
programów (jeden cel jeden program). Podawanie tych
informacji podczas spotkania jest nie wystarczy.

Wyraźniejsze zasygnalizowanie (doprecyzowanie), w jaki
sposób będą rozwiązywane takie problemy, jak rozładowanie
korków, obniżanie zanieczyszczenia powietrza, skracanie
długości dojazdu do centrum z peryferyjnych dzielnic,
integrowanie przestrzeni miejskiej i redukowanie barier np.
tworzonych przez tory kolejowe.

295

odrzucono w
całości

uwzględniono
częściowo

Ze względu na konieczność elastycznego zarządzania Strategią,
w dokumencie nie zostanie wskazana liczba programów jakie
mają powstać. Natomiast w nawiązaniu do zapisów rozdziału
System realizacji przygotowywane są Standardy dokumentów
programujących rozwój m.st. Warszawy (które mają być przyjęte
zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy), które ustanawiają
mechanizm tworzenia programów, w tym wyrażania zgodny na
ich tworzenie.

Kwestia integrowania przestrzeni miejskiej i redukowanie barier
przestrzennych została poruszona w celu strategicznym 3.
Funkcjonalna przestrzeń. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowych rozwiązań, dlatego nie
może zostać uwzględniona. Zwracamy jednak uwagę, że
zasygnalizowane kwestie na ogólnym poziomie szczegółowości
mieszczą się zakresie celu strategicznego 3. Proponowane w
uwadze szczegółowe kwestie zostaną przekazane do właściwego
merytorycznie biura oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii.

Lp.

1133

1134

Forma
zgłoszenia
uwagi
spotkanie w
dzielnicy
Targówek,
24.04.2017

spotkanie w
dzielnicy
Targówek,
24.04.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający

mieszkanka /
mieszkaniec

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

Ogólna

Wprowadzenie

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Wyraźniejsze wskazanie w strategii, że będą wyrównywane
nierówności w różnych obszarach pomiędzy dzielnicami.

Wizja strategii i jej zapisy powinny być bardziej dostosowane do
Warszawy. W takiej wersji pasują do każdego dowolnego
miasta.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Cel 2. Wygodna lokalność jest ukierunkowany na zwiększenie
dostępności podstawowych usług, oferty spędzania wolnego
czasu

odrzucono w
całości

Wizja Warszawy w 2030 roku została opracowana na bazie
pomysłów i postulatów zebranych od różnych grup mieszkańców
oraz innych interesariuszy w okresie wrzesień - grudzień 2015
roku, a następnie wyników dyskusji z członkami Grup Roboczych
ds. aktualizacji strategii. Tym samym stanowi odzwierciedlenie
marzeń i oczekiwań warszawskiej społeczności i nie może być
traktowana jako wizja uniwersalna.

mieszkanka /
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Przedstawianie do konsultacji różnych, alternatywnych
pomysłów i rozwiązań. Taki sposób konsultowania może
zwiększyć zainteresowanie mieszkańców i ich zaangażowanie,
ponieważ konsultacje dotyczą rozstrzygnięcia jakiegoś
dylematu, opowiedzenie się za jakimś rozwiązaniem.

do dalszych prac

spotkanie w
dzielnicy
Ursus,
19.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

W jaki sposób wdrażanie strategii zostało zabezpieczone przed
zmianami politycznymi?

pytanie lub
komentarz

spotkanie w
dzielnicy
1137
Ursus,
19.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Jakie przełożenie ma strategia na szkolnictwo wyższe?

pytanie lub
komentarz

spotkanie w
dzielnicy
Ursus,
19.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

W jaki sposób strategia przełoży się na prawodawstwo? Czy są
planowane jakieś działania w tym obszarze, żeby można było
zacząć wdrażać strategię?

pytanie lub
komentarz

spotkanie w
dzielnicy
1139
Ursus,
19.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Konieczna jest koordynacja realizowanych w mieście
programów tak, aby działania były spójne i występował efekt
synergii działań podejmowanych w ramach strategii.

uwzględniono wprowadzono w
całości

spotkanie w
dzielnicy
1135
Ursus,
19.04.2017

1136

1138
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Uzasadnienie

Kwestia dialogu i współrządzenia jest podjęta w celu 1.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Centrum Komunikacji Społecznej) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Nie ma gwarancji takich gwarancji. Za strategią przemawia fakt,
że strategia nie była tworzona przez ekspertów, ale przez
mieszkańców. Wizja i cele strategii są odzwierciedleniem opinii
mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych,
przedsiębiorców, którzy swoją opinię mogli wyrazić na każdym
etapie pracy nad strategią.
Strategia obejmuje obszary, na które miasto może oddziaływać
bezpośrednio lub pośrednio (np. poprzez współprace z innymi
podmiotami). W projekcie Strategii jest mowa o rozwijaniu
współpracy między urzędem miasta a uczelniami.
Wdrażanie Strategii nie wymaga zmian prawa polskiego.
Strategia będzie przyjęta uchwałą Rady m.st. Warszawy. Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
będzie musiało uwzględnić w swych zapisach kierunki rozwoju
wynikające ze Strategii.
Koordynacja dokumentów programujących rozwój została
zaplanowana w rozdziale System realizacji. Obecnie
przygotowywane są Standardy dokumentów programujących
rozwój m.st. Warszawy, w których zostaną określone
mechanizmy koordynacji. Poza tym trwają prace nad strukturą
instytucjonalną mającą zapewnić sprawne i efektywne
zarządzanie realizacją Strategii. Stosowne zapisy zostaną

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie
dodane do rozdziału System realizacji.

spotkanie w
dzielnicy
1140
Ursus,
19.04.2017

Ogólna

Konieczne jest przyjęcie wskaźników i określenie ich wartości
docelowych. Zdefiniowanie co i ile chcemy zrobić do 2030 r.

uwzględniono wprowadzono w
całości

mieszkanka /
mieszkaniec

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Cel "dbamy o siebie nawzajem". W tym celu rozwinięte zostaną
działania ukierunkowane na poznawanie się osób
zamieszkujących dany budynek, osiedle, rejon. Infantylne
stwierdzenie. To nie powinno wchodzić w zakres dokumentu,
który jest do 2030 r.

odrzucono w
całości

mieszkanka /
mieszkaniec

Co to w ogóle za pomysł, żeby zmuszać ludzi do transportu
publicznego? Wszystkie usługi publiczne, czyli transport,
edukacja, kultura itd. to wszystko funkcjonuje tylko dlatego, że
wszystkie organy kontrolne (sanepidy, straże pożarne,
3.3. Korzystamy z
prokuratury, policja itd.) przymykają oko na działania poza
przyjaznego
prawne. Dlaczego kierowca autobusu, który jest przeznaczony
systemu
na 110 osób, a wozi codziennie 160-180 w ogóle nie dostaje
transportowego
mandatów? Dlatego, że gdyby dostawali mandaty to by po
prostu cały ten system przestał działać. To wszystko działa
dlatego, że skoro usługi publiczne, to jest dla dobra ludzi, a tak
właściwie to nie jest dla dobra ludzi to jest dla dobra władzy.

spotkanie w
dzielnicy
1143
Ursynów,
10.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Musimy mieć transport dla wszystkich ludzi, także starych.
systemu
Brakuje jakiegoś ludzkiego spojrzenia na nasze życie.
transportowego

spotkanie w
dzielnicy
1144
Ursynów,
10.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

W celu Innowacyjne środowisko brakuje odniesienia do
organizacji pozarządowych, liderów i aktywistów oraz osób,
które działają nieformalnie. W celu 4.1. powinno być "w nauce,
biznesie, kulturze i działalności społecznej".

uwzględniono wprowadzono w
całości

spotkanie w
dzielnicy
Ursynów,
10.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

4.4. Inspirujemy
świat

"Ułatwiamy warszawskim naukowcom, przedsiębiorcom i
artystom nawiązywanie międzynarodowych relacji" - należy
dodać "i organizacjom społecznym albo działaczom
społecznym".

uwzględniono wprowadzono w
całości

spotkanie w
dzielnicy
1141
Ursynów,
10.05.2017

spotkanie w
dzielnicy
1142
Ursynów,
10.05.2017

1145

mieszkanka /
mieszkaniec
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pytanie lub
komentarz

uwzględniono zapis istnieje

Każdy z celów będzie miała przypisany wskaźnik z wartością
bazową, pośrednią (dla roku 2023) oraz docelową (dla roku
2030), dzięki czemu będzie można zmierzyć zmianę jaka ma być
dokonana. Nie będą to jednak wskaźniki produktu, lecz wskaźniki
rezultatu i oddziaływania.
Uwaga w swej istocie jest trafna, ponieważ działaniem
strategicznym do 2030 roku nie może być poznawanie się osób z
danego budynku. Ale jest to zdanie wyrwane z kontekstu.
Przywołane zdanie ma na celu zobrazowanie, na jakim poziomie
ta wspólnota będzie budowana. Chodzi o podkreślenie jej
lokalnego charakteru.

Zapisy projektu Strategii nie zmuszają do korzystania z transportu
publicznego. Poprzez różnorodne działania będzie podnoszona
jakość transportu publicznego, aby zachęcać do jego korzystania.

Strategia tworzona w modelu partycypacyjnym będzie
odpowiadała na potrzeby przedstawicieli różnych grup
wiekowych. Kwestia przyjazności systemu transportowego z
uwzględnieniem perspektywy różnych użytkowników ruchu
została podjęta w opisie celu 3.3.
Wprowadzono zapis: "Będziemy rozwijać zdolność mieszkańców
do kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów, zachęcimy
do zdobywania nowej wiedzy, eksperymentowania i spełniania się
w procesie twórczym w nauce, biznesie, kulturze i działalności
społecznej".
Skorygowany zapis brzmi: "Ułatwimy warszawskim naukowcom,
przedsiębiorcom, artystom, organizacjom społecznym i
działaczom społecznym nawiązywanie międzynarodowych
relacji oraz wypromujemy ich osiągnięcia za granicą".

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

spotkanie w
dzielnicy
Ursynów,
10.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Nie życzę sobie, żeby urzędnicy w ogóle mieli ambicje
kształtowania jakiegoś społeczeństwa obywatelskiego,
edukowania mieszkańców. Prawda jest taka, że my jako
mieszkańcy, także ci słabiej wyedukowani, są na wyższym
poziomie niż urzędnicy Urzędu Miasta i uwaga, że Państwo
macie ambicję edukować nas jest absolutnie nie na miejscu, to
jest absolutne chamstwo i sobie tego nie życzę. Społeczeństwo
obywatelskie rośnie nie tam, gdzie urzędnicy edukują i
wychodzą z jakimiś pomysłami, tylko tam, gdzie nie ma
państwa, nie ma władzy, nie ma tego terroru i opresji - to tam
ludzie się organizują.

spotkanie w
dzielnicy
1147
Ursynów,
10.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Nie mamy absolutnie żadnej strategii urbanistycznej
(odnoszącej się np. do kolorystyki budynków). Kiedy zapanuje
jakaś strategia w tej materii?

1146

spotkanie w
dzielnicy
1148
Ursynów,
10.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

spotkanie w
dzielnicy
1149
Ursynów,
10.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
4. Innowacyjne
środowisko

Zastanawiam się, dlaczego Warszawa sprzedaje się grunty.
Państwa strategia w dużej mierze jest nastawiona jest na
rewolucję przestrzenną w momencie, kiedy jednocześnie
Warszawa jako miasto pozbywa się terenów, mamy coraz
mniejsze szanse na to, żeby ten zrównoważony rozwój miał
gdzie zaistnieć. Biuro architektury chce przeglądać plany
zagospodarowania, ponieważ zorientowano się, że jest za mała
proporcja obsługi mieszkańców w stosunku do wybudowanych
osiedli. Jeżeli nie zaprzestaniem sprzedawania gruntów nie
będzie, gdzie budować tych szkół, nie będzie, gdzie budować
centrów lokalnych, nie będzie, gdzie budować miejsc
aktywności lokalnych. Nie będzie po prostu na to przestrzeni.
Nie chodzi o to, żeby do Warszawy sprowadzić mnóstwo
mieszkańców i żeby oni płacili te podatki, ponieważ my chcemy
jednak wygodnie żyć, a do tego wszystkiego potrzebna jest
przestrzeń.
Słusznie Państwo przyznają, że trzeba ściągać ludzi do
Warszawy, by budzić potencjał. Dlaczego stawiacie taki wielki
nacisk na ludzi młodych? Natomiast nie pomyślicie o tym, że
jest niesamowity potencjał w osobach starych. Osoby, które
przeszły na emeryturę aż się proszą o jakieś zatrudnienie. Są
ludzie z paro-dziesięcioletnim doświadczeniem, którzy też
chętnie robili by wynalazki, ale nie mogą się nigdzie wpisać. Są
starzy zdolni, którzy potrzebują wsparcia. Dlaczego ich nie
widzicie?

298

Uzasadnienie

pytanie lub
komentarz

M.st. Warszawa jest zobowiązane ustawą o samorządzie
gminnym (art. 7 ust. 1 pkt 17) do "wdrażania programów
pobudzania aktywności obywatelskiej".

do dalszych prac

Przestrzennym wyrazem zapisów Strategii rozwoju jest studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
które dotyczy całego miasta. Natomiast kwestie estetyki
przestrzeni publicznych będą podejmowane w programach
wykonawczych do Strategii.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia podporządkowania polityki gruntowej polityce
przestrzennej warszawskiego samorządu została podjęta w celu
2. i celu 3.

odrzucono w
całości

Strategia w całości jest kierowana do wszystkich osób
(mieszkańców i osób odwiedzających), bez względu na ich wiek.

Lp.

1150

Forma
zgłoszenia
uwagi

spotkanie w
dzielnicy
Ursynów,
10.05.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Ogólna

Żyjemy w takich czasach, gdzie przemiany cywilizacyjne są
nieprawdopodobnie szybkie. Co będzie w 2030 r. to w tej chwili
trudno sobie wyobrazić, nie sądzę, żeby na świecie był ktoś kto
jest w stanie w miarę dokładnie określić stan społeczeństw,
odrzucono w
gospodarki i wszystkiego. Jak będzie ten świat wyglądał to musi całości
być jednak uwzględnione w budowie dokumentu,
konstruowaniu dokumentu do trzydziestego roku. Czyli jakieś
warianty.

odrzucono w
całości

Uzasadnienie
Wariantowość strategii była rozważana, jedna praktyka
(szczególnie scenariusze budowane przed kryzysem, ale również
te, które znajdują się w licznych strategiach) pokazują, że
uwarunkowania zewnętrzne są w zasadzie mało przewidywalne.
Dlatego zdecydowano się odrzucić podejście wariantowe,
koncentrując się na tych zagadnieniach, które wynikają z
potencjałów i potrzeb endogennych, skupione na wzmacnianiu
zdolności miasta do reakcji na nieprzewidywalne zmiany.
Jednocześnie system realizacji Strategii został tak
zaprojektowany, aby dostosowywać się do zmieniających się
uwarunkowań (w tym m.in. programy wykonawcze, identyfikacja
ryzyk realizacji strategii, ewaluacja on-going strategii)
Wprowadzanie wariantów do Strategii nie gwarantuje jej
stabilności dokumentu wobec zmieniających się władz
samorządowych. Jedynie wypracowanie wspólnie ze wspólnotą
samorządową (czyli mieszkańcami Warszawy) kierunkowej
Strategii (ograniczenie jej do poziomu wizji, celów strategicznych i
operacyjnych) oraz przesunięcie szczegółów (konkretnych
rozwiązań, projektów) na poziom dokumentów niższego szczebla
o krótszym horyzoncie czasowym, stabilizuje Strategię (i ogólne
kierunki rozwoju), pozostawiając zmieniającym się władzom
wybieranie ścieżki/ sposobu dojścia do celów.
W rozdziale System realizacji znajdują się zapisy wskazujące, że
główny ciężar finasowania realizacji Strategii spoczywa na
środkach m.st. Warszawy. Środki pozyskiwane z UE stanowią,
zgodnie z ich ideą, jedynie pomocnicze, uzupełniające źródło
finansowania. Mając świadomość, że wielkość oraz cele na jakie
będzie można pozyskiwać środki UE w kolejnej perspektywie (po
2020 roku) będą ograniczone, w projekcie Strategii położono
nacisk na włączanie w realizację innych podmiotów i montaż
finansowy. Szczegóły w tym zakresie będą doprecyzowane w
programach wykonawczych Strategii.

1151

spotkanie w
dzielnicy
Ursynów,
10.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Ta strategia nie uwzględnia faktu, że mamy kadencyjność
samorządu terytorialnego. Co kadencja to wszystko się
zmienia. Dlaczego tamte strategie były nierealizowane? Bo
zmieniły się władze stolicy. W '94 była pierwsza strategia, ale
zmienił się kształt miasta, ustrój i ludzie, wobec czego zrobioną
kolejną. W 2002 zmienił się skład personalny, inne partie
zaczęły rządzić także ta strategia już jest całkiem inna. A więc
budowa takiego dokumentu perspektywicznego w moim
przekonaniu powinna być bardzo zwariantowana.

1152

spotkanie w
dzielnicy
Ursynów,
10.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Jak my będziemy się rozwijać w następnych latach jak nie
będzie zastrzyku pieniędzy z zewnątrz (funduszy unijnych)?
Czy to kiedykolwiek uwzględniono, tzn. czy uwzględniono w tej
strategii?

pytanie lub
komentarz

1153

spotkanie w
dzielnicy
Ursynów,
10.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

W strategii nie uwzględniono spraw ustrojowych miasta.

odrzucono - poza
oddziaływaniem

Strategia rozwoju miasta nie jest dokumentem, w którym można
rozstrzygać o ustroju m.st. Warszawy.

spotkanie w
dzielnicy
1154
Ursynów,
10.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Oczekuję przedstawienia diagnozy zawierającej analizę
różnych wariantów.

odrzucono w
całości

Diagnoza nie może zawierać różnych wariantów, ponieważ jest
oparta na rzetelnych danych. Wariantowanie może być
wykorzystywane na etapie określania wartości docelowych
wskaźników oraz szacowania wysokości środków finansowych na
poszczególny cel.

spotkanie w
dzielnicy
Ursynów,
10.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Kwestia rozszerzenia granic miasta jest w moim przekonaniu
nieunikniona. Jak my się ustosunkujemy do tego? Zespół
przygotowujący strategię nic na ten temat nie mówi.

odrzucono - poza
oddziaływaniem

Kwestia zmiany granic m.st. Warszawy nie leży w zakresie
kompetencji samorządu warszawskiego. Zmiana granic m.st.
Warszawy nie ma uzasadnienia merytorycznego. Skutecznie
rozwijana jest współpraca z gminami obszaru metropolitalnego.

1155
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zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

1156

spotkanie w
dzielnicy
Ursynów,
10.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Musimy być nastawieni na totalną rywalizację z partnerami co
najmniej z UE (Londyn, Paryż, Ryga, Tallin), już nie z
Krakowem, Białymstokiem czy Mińskiem Mazowieckim.

uwzględniono zapis istnieje

1157

spotkanie w
dzielnicy
Ursynów,
10.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

W projekcie nie ma żadnej nowej idei. Wobec czego - czy jest
jakiś pomysł na to jak mamy postępować w tym świecie
dzisiejszym, niebywale drapieżnym? Żeby w statystykach nie
zostać tylko w tym miejscu, gdzie jesteśmy, ale pójść naprzód.

pytanie lub
komentarz

spotkanie w
dzielnicy
1158
Ursynów,
10.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

W dokumencie napisano, że "strategia stanowi deklarację w
jakim kierunku będzie zmieniało się miasto przez następne
lata". Czyja deklaracja? Wybory są w przyszłym roku, przyjdzie
inna ekipa i powiedzą "nas to nie interesuje. Do widzenia". To
musi być dokument uniwersalny, przekonujący, trafny.

uwzględniono wprowadzono w
całości

odrzucono w
całości

Uzasadnienie
W Strategii zakładany jest udział Warszawy w konkurencji o
czynniki rozwoju, choć nie użyto bezpośrednio tego terminu. Jako
metropolia Warszawa stawia na rozwój kapitału ludzkiego (cel
4.1.), wspieranie działalności innowacyjnej (cel 4.2.), przyciąganie
talentów i liderów (cel 4.3), promowanie warszawskich
innowacyjnych rozwiązań (cel 4.4.). Ponadto horyzontalnie stawia
na jakość życia, która współcześnie jest jednym z kluczowych
czynników przyciągających inwestycje.
W ramach monitoringu realizacji Strategii będą dodatkowo
monitorowane wskaźniki kontekstowe i porównywane z innymi
(wybranymi) europejskimi miastami.
Projekt Strategii uwzględnia wyzwania stawiane przez
dynamicznie zmieniający się świat, w tym pogłębiającą się
globalizację i konkurencję o zasoby. Nacisk jest położony na
rozwój i wykorzystanie zasobów kapitału ludzkiego, który
współcześnie jest m.in. kluczowym czynnikiem lokalizacji
inwestycji (por. cel strategiczny 4 oraz cel strategiczny 1). Zapisy
celu strategicznego 4. kompleksowo podchodzą do rozwoju
Warszawy w wymiarze gospodarczym i konkurowania z innymi
miastami.
Dokument powstał na bazie wyników dyskusji z mieszkańcami i
innymi interesariuszami, tym samym jest deklaracją wspólnoty
samorządowej (mieszkańców) jak ma rozwijać się miasto. W celu
zwiększenia klarowności przekazu, zapisy zostaną poddane
redakcji.
Uwaga co do zasady słuszna, natomiast nie uwzględnia faktu, że
konkurencja odbywa się na różnych płaszczyznach i wciąż nie ma
jednego miasta wygranego. Kluczowym czynnikiem rozwoju
każdego miasta jest czynnik ludzki (kapitał ludzki i kapitał
społeczny) i na to kładziony jest nacisk również w projekcie
Strategii. Nie wskazujemy jakiego rodzaju specjalizacja będzie
dominowała w Warszawie, jednak kluczowe jest budowanie
dobrego środowiska umożliwiającego rozwój i otwartość wobec
różnych impulsów.

spotkanie w
dzielnicy
1159
Ursynów,
10.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Żeby wygrać konkurencję między miastami trzeba się
specjalizować w czymś. Miasto musi mieć swoją specjalizację,
żeby inni przyjeżdżali do tego miasta, bo tylko tu coś można,
(tak jak Boston jest znany na świecie, że jest to w zasadzie
największe centrum medyczne). Czy mamy taki w ogóle pomysł
na jakąś specjalizację Warszawy?

spotkanie w
dzielnicy
1160
Ursynów,
10.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Ten dokument siłą rzeczy powinien być ogólny, chociażby z
uwzględniono tego powodu, że faktycznie świat idzie tak szybko do przodu, że
zapis istnieje
nie jesteśmy w stanie wymyśleć co będzie za trzynaście lat.

Strategia jest dokumentem ogólnym.

spotkanie w
dzielnicy
1161
Ursynów,
10.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Autobusy publiczne i szkoły publiczne powinny zostać
zlikwidowane. Tylko pozwólmy ludziom np. otwierać prywatne
szkoły na tych samych zasadach podatkowych, finansowych
itd., organizacyjnych. To generalnie powinna być strategia.

Uwaga odnosi się do kwestii, które są regulowane prawnie na
poziomie kraju - ustawa o samorządzie gminnym (art. 7) oraz
ustawa o samorządzie powiatowym (art. 4). Prawodawstwo
polskie zobowiązuje samorząd lokalny do wykonywania m.in.
zadań w zakresie edukacji publicznej czy transportu zbiorowego.
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całości

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

spotkanie w
dzielnicy
1162
Ursynów,
10.05.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Ogólna

Na co dzień za bardzo się koncentrujemy na szczegółach, a za
mało mówimy o strategii ogólnej. I absolutnie to jest niezwykle
ważne rozmawianie o strategii ogólnej, z udziałem również
mieszkańców, radnych, urzędników itd. Za mało się o tym
rozmawia. Jak się rozmawia o strategii, warto było by
porozmawiać o tej najbliższej, czyli powiedzmy perspektywa do
2030 roku, ale też od razu rozmawiać równolegle o tej dalszej
np. perspektywa '50 rok, '80.

uwzględniono
częściowo

spotkanie w
dzielnicy
Ursynów,
10.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Strategia jest bardzo kulawa, nie opiera się na żadnych danych.
Wielokrotnie o nie pytałam. Odsyłano mnie do jakiejś bardzo
ogólnej diagnozy, która zawiera dwa dokumenty (dotyczące
odrzucono w
zadowolenia mieszkańców). Na tym się nie można opierać
całości
tworząc strategię. Nie mamy twardych liczb, na których
wiedzielibyśmy jakie naprawdę jest np. zanieczyszczenie
powietrza.

spotkanie w
dzielnicy
1164
Ursynów,
10.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Ludzie nie mają zaufania do osób zarządzających ich mieniem.
Nie będzie tutaj żadnej aktywności, dopóki będzie taki problem.

uwzględniono zapis istnieje

Ogólna

Brakuje konsultacji z naukowcami. Chiński urzędnik chwali
sobie to, że może się spotkać z naukowcem i zapytać go o
jakieś rady. Tam się tworzy konsultacje z naukowcami, z ludźmi
pracującymi w nauce, którzy rozwijają ten świat. U nas to jest,
jak gdyby wstyd i każdy urzędnik tylko sobie wymyśla, że on
coś dobrze zrobi.

odrzucono w
całości

1163

spotkanie w
dzielnicy
1165
Ursynów,
10.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

spotkanie w
dzielnicy
1166
Ursynów,
10.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Brakuje w tych sformułowaniach (celach strategicznych) trochę
przykładów w jakim kierunku mamy zmierzać.

odrzucono w
całości

spotkanie w
dzielnicy
Ursynów,
10.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Strategia dotyczy ogólnych spraw, ale należy skupić się też na
takich przyziemnych sprawach i problemach codziennych.

odrzucono w
całości

1167
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Uzasadnienie

Strategia ma określony horyzont czasowy do 2030 roku. Z uwagi
na fakt, że dokumenty wyższego szczebla (wojewódzkie i
krajowe) mają również określony horyzont czasowy do tego roku,
ale także z uwagi na fakt dynamicznie zmieniających się
uwarunkowań rozwoju zarówno w mikro jak i makro skali, nie
wydaje się właściwym wybieganie w wymiarze planistycznym do
2050 czy 2080 roku.
Sformułowane w Strategii cele powstały na bazie głosów
zebranych od mieszkańców i innych interesariuszy oraz wyników
analiz diagnostycznych. Diagnoza strategiczna, autorstwa prof.
Wojciecha Dziemianowicza (eksperta wiodącego), będzie
załącznikiem do Strategii i jest materiałem opublikowanym na
www.2030.um.warszawa.pl. Diagnoza strategiczna powstała
natomiast na bazie pogłębionych analiz przygotowanych m.in. na
podstawie statystyki publicznej. Szczegółowe analizy również są
opublikowane na www.2030.um.warszawa.pl.
W Strategii w ramach celu 1.2. zawarte są zapisy dotyczące
zwiększania transparentności funkcjonowania samorządu
poprzez prowadzenie otwartej polityki informacyjnej o
realizowanych działaniach oraz uwarunkowaniach
podejmowanych decyzji. Ponadto rozwinięciu ulegną instrumenty
współdziałania i wspólnego podejmowania decyzji. W związku z
tym realizacja celu 1.2. będzie oddziaływać na poziom zaufania
mieszkańców do władz i Urzędu m.st. Warszawy.
Zarzut jest nieprawdziwy. Urząd m.st. Warszawy regularnie
współpracuje ze środowiskiem naukowym, czego przykładem jest
Środa z ekspertem czy prace nad Strategią #Warszawa2030.
Ponadto w Urzędzie m.st. Warszawy pracują osoby z tytułami
naukowymi.
W opisie celów nie zawarto przykładów projektów, ponieważ ten
poziom szczegółowości, zgodnie z rekomendacjami Ewaluacji
mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do
2020 roku, znajdzie się w programach, będących dokumentami
wykonawczymi do poszczególnych celów operacyjnych (por.
rozdział System realizacji).
Projekt Strategii definiuje wizję, cele strategiczne i cele
operacyjne, szczegółowe działania, projekty i rozwiązania
zgodnie z zaleceniami Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju
Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku zostaną określone w
dokumentach wykonawczych, nazywanych programami.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

spotkanie w
dzielnicy
1168
Ursynów,
10.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

spotkanie w
dzielnicy
1169
Ursynów,
10.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

1170

1171

1172

spotkanie w
dzielnicy
Ursynów,
10.05.2017

spotkanie w
dzielnicy
Ursynów,
10.05.2017

spotkanie w
dzielnicy
Ursynów,
10.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

mieszkanka /
mieszkaniec

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie

Ogólna

Możemy się w domu spotkać i ogólnie myśleć jakie mamy
marzenia (a każdy mieszkaniec Warszawy na pewno je ma).
Bez liczb te strategie są niewiele warte. To jest jakaś wizja, nie
strategia. Strategia to jest wtedy, kiedy obliczymy, że
mieszkaniec Warszawy ma dochód przeciętny np. 800 zł, a za
13 lat będzie miał 1600. Dążymy do tego, żeby obywatelowi
było lepiej. Jeśli będzie miał to 1600 bardzo wiele rzeczy jest w
stanie załatwić.

odrzucono w
całości

Strategia jako dokument programujący rozwój miasta, jest
ukierunkowana na zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb
mieszkańców. Jedną z tych potrzeb jest realizacji zawodowych
ambicji, co przekłada się z kolei na rozwój gospodarczy.
Jednocześnie poziom rozwoju gospodarczego wpływa na rodzaj i
jakość miejsc pracy, w tym wysokość zarobków. Należy jednak
podkreślić, że samorząd miejski nie ma bezpośredniego wpływu
na wysokość zarobków mieszkańców, które są uwarunkowane
wieloma, zarówno makro- jak i mikro- ekonomicznymi,
czynnikami.

Ogólna

Brakuje odniesienia do liczb. Plany strategiczne dużych
podmiotów gospodarczych zawierają informacje, że planują w
ciągu najbliższych 5/10 lat zwiększyć udział w rynku o ileś tam
procent. I wtedy wskaźniki, które chociażby przygotowujemy są
w stanie się odnosić do tego co sobie założyliśmy.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Wskaźniki monitoringu zostaną uzupełnione o wartości bazowe,
pośrednie i docelowe.

odrzucono w
całości

Sformułowane w Strategii wizja i cele nie są uniwersalne dla
wszystkich miast, ponieważ zostały sformułowane na bazie
głosów mieszkańców i innych interesariuszy, z uwzględnieniem
specyficznych wyzwań, którym musi sprostać Warszawa.
Przykładem tego jest choćby konieczność przekształcenia
struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta (cele 2 i 3) czy
zwiększenie zaangażowania mieszkańców w sprawy miasta (cel
1.2.). Należy jednak pamiętać, że część wyzwań jest wspólnych
dla miast będących metropoliami, co wynika z ich specyfiki. Nie
można zatem oczekiwać, że strategie miast będą znacznie się
różnić. Jakość życia mieszkańców, która jest nadrzędną
wartością przyświecającą każdej strategii, w dużych miastach jest
definiowana przez te same czynniki.

Ogólna

Co by było gdybyśmy z tego materiału wycieli słowo
Warszawa? Ten materiał jest przygotowany jak rozwiązanie
książkowe, które można wziąć w każdym innym mieście. Czyli
jest to strategia książkowa. W żaden sposób nie zgadzam się z
określeniem takim, że jest to wizja dla Warszawy. Tutaj nie ma
żadnego przewodniego pomysłu na Warszawę, który
odróżniałby Warszawę od innych metropolii. A one z nami
konkurują już w tej chwili.

Ogólna

Brakuje piątego celu związanego z turystyką, otwarciem się na
przybyszów, też w zakresie turystyki. W wielu miastach jest
dużo łatwiej turyście poruszać się po mieście.

odrzucono w
całości

Zawarte w Strategii celów są ukierunkowane na przygotowanie
Warszawy do lepszego przyjmowania osób odwiedzających, w
tym turystów. W celu 1.1. mowa jest postawach otwartości i
szacunku wobec innego człowieka. W celu 3.1. mowa jest o
rozwoju i zwiększeniu atrakcyjności przestrzeni publicznych. Z
kolei cel 4.3. zakłada przyciąganie m.in. specjalistów, studentów
oraz kształtowanie wizerunku Warszawy. W związku z tym
wyodrębnienie cele dedykowanego turystom nie jest zasadne.

Ogólna

Wydaje mi się, że strategia powinna bardziej położyć nacisk na
utrzymanie obiektów. Mamy chodniki, które są dziurawe, i mam
wrażenie, że cały czas nie umiemy sobie poradzić z dziurami w
jezdniach, a z drugiej strony w tej chwili mocno inwestujemy w
inne cele. To samo dotyczy parków. Wydaje mi się, że nic tak
bardzo nie boli mieszkańca jak wydane pieniądze na coś co
natychmiast po tym nie jest malowane, odnawiane, zalewa to
woda, gnije. Także wydaje mi się, że powinniście Państwo
dopisać mocny akcent, żeby ten rozwój i inwestycje w nową
infrastrukturę przewidywały, że potem im więcej będziemy

uwzględniono wprowadzono w
całości

W rozdziale System realizacji zostanie zasygnalizowana kwestia
wzięcia pod uwagę w wyborze projektów do realizacji
konieczności ponoszenia kosztów późniejszego ich utrzymania.
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posiadali takich rzeczy, tym więcej trzeba będzie pieniędzy,
żeby to utrzymać.

spotkanie w
dzielnicy
1173
Ursynów,
10.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

spotkanie w
dzielnicy
1174
Ursynów,
10.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

spotkanie w
dzielnicy
1175
Ursynów,
10.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Potencjały i
wyzwania

spotkanie w
dzielnicy
1176
Ursynów,
10.05.2017

spotkanie w
dzielnicy
1177
Ursynów,
10.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

mieszkanka /
mieszkaniec

System realizacji

System realizacji

Wydaje mi się, że tak proste sprawy w metropolii powinny być
już załatwione systemowo, czyli przy pomocy procedury. Jeżeli
drogi się niszczą co cztery lata, to co cztery lata należy
przedstawić środki po to, żeby one systematycznie były
naprawiane. Inwestor, który przyjeżdża do Warszawy patrzy z
przerażeniem na stan nawierzchni dróg. Należy wypracować
procedury i pilnować stałych środków finansowych na
utrzymanie miasta, zamiast tylko patrzeć co by tu jeszcze
poprawić, bo czasami ta poprawa jest niestety na gorsze.
Ten dokument ludzi nie interesuje, bo on jest jak ciepła woda,
która ma płynąć w kranie. On jest niepolityczny i to jest jego
wada, to jest błąd. Jeżeli spojrzymy na wielkie metropolie, jeżeli
spojrzymy na te indeksy, różne zestawienie inteligentnych
smart cities na świecie to najczęściej te smart cities stawały
ssie tymi miastami inteligentnymi dlatego, że na ich czele stał
polityk, który ma wizję.
Bardzo trudno jest rozmawiać o takim materiale bez
jakichkolwiek danych wyjściowych. Materiał prezentuje pół
analizy SWOT. Mówicie Państwo o potencjałach i o
wyzwaniach, czyli mówicie o pewnego rodzaju szansach i
zagrożeniach, natomiast nie mówicie Państwo o słabych i
mocny stronach, a Warszawa na pewno je ma.
Kto formułuje wskaźniki i kto określa kryteria sukcesu?
Mieszkańcy biorą udział w konsultacjach i są odbierającymi
później te zmiany, które są realizowane, więc oni też powinni
partycypować w tej części która dotyczy właśnie wskaźników
(które mają podać potem odpowiedź czy ten cel został
zrealizowany prawidłowo). Według mnie można podejść do
tego inaczej, i bardziej smart wskaźniki wylistować, niż te które
są proponowane.
Proponuję, żeby mierniki podzielić na dwa aspekty. Aspekt
twardy i miękki, ten liczbowy który zależy od wkładów
finansowych. Te, które są w tej chwili jeszcze niewiadome,
należy zostawić do uzupełnienia, a pokazać tylko mechanizm
czy algorytm w jaki sposób to będzie mierzone. Należy
zdefiniować ten aspekt miękki, bo dla wielu osób w
szczególności ten aspekt może nie być zrozumiały.
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odrzucono w
całości

W rozdziale System realizacji istnieje zapis mówiący o tym, że
niezależnie od realizacji Strategii konieczne jest utrzymanie
działania miasta oraz ciągłe usprawnianie urzędu. Kwestie
poruszane w uwadze mieszczą się w związku z tym w tych dwóch
wymiarach, a nie samej Strategii.

pytanie lub
komentarz

Komentarz nie dotyczy projektu Strategii.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Wyniki diagnozy, w tym Diagnoza strategiczna, są opublikowane
na www.2030.um.warszawa.pl. Diagnoza strategiczna zostanie
dodana do Strategii jako załącznik.

uwzględniono
częściowo

Wskaźniki zostaną dopracowane, a w załączniku zostanie
zamieszczony szczegółowy opis każdego wskaźnika, w tym m.in.
definicja i źródło danych. Określanie wartości wskaźników
wymaga wiedzy specjalistycznej, w tym wykorzystywania różnych
metod statystycznych, dlatego nie może być realizowane w
modelu partycypacyjnym.

uwzględniono
częściowo

Wskaźniki monitoringu Strategii zostaną dopracowane. Do
monitoringu realizacji celów Strategii wykorzystywane są
wskaźniki oddające charakter i zakres celu, dlatego nie można
założyć odgórnie, że będą używane każdorazowo wskaźniki
oddające aspekt miękki i twardy. Szczególnie, że nie jest
jednoznaczne, gdzie przebiega między nimi granica. Osiągnięcie
każdego wskaźnik będzie uzależnione od m.in. poniesionego

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie
wkładu finansowego.

1178

spotkanie w
dzielnicy
Ursynów,
10.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

System realizacji

Jakie zasoby ludzkie, jacy profesjonaliści będą nam potem
pomagali realizować tą strategię? Czyli jeśli wymyślimy
infrastrukturę transportową, jeśli wymyślimy działania
społeczne, czy mamy „kim to robić"?

pytanie lub
komentarz

W rozdziale System realizacji jest mowa o zapewnieniu
niezbędnych zasobów, w tym kadrowych, do realizacji Strategii.

1179

spotkanie w
dzielnicy
Ursynów,
10.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

System realizacji

kto będzie realizował strategię po jej uchwaleniu? Politycy
muszą to wcielać w życie, tak?

pytanie lub
komentarz

Strategia jest dokumentem określającym politykę rozwoju
samorządu warszawskiego. Po jej przyjęciu przez Radę m.st.
Warszawy za jej wdrażanie będzie odpowiedzialny Prezydent
m.st. Warszawy.

Wprowadzenie

To co zapisano w dokumencie w zasadzie jest już teraz
realizowane. Pani prezydent większość z tych rzeczy już dzisiaj
realizuje i ten dokument nie jest wyzwaniem. Nie jest wizją.

odrzucono w
całości

Cele wskazane w Strategii, z uwagi na ich zakres, m.in. zmianę
postaw mieszkańców, zmianę struktury funkcjonalnoprzestrzennej miasta wymagają działań długofalowych.
Osiągnięcie zakładanych celów w do 2030 roku jest bardzo
dużym wyzwaniem.

Wprowadzenie

Dokument nie jest zaprezentowany na tle innych dokumentów.
Nie są wykazane powiązania i wspólne cele strategiczny z
innymi dokumentami takimi jak np. Strategia rozwoju całego
obszaru, całego kraju, jakaś wspólna polityka miejska czy
agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju. Te wszystkie
dokumenty wydaje mi się, nie powinny pojawiać się tylko w
załączniku

uwzględniono wprowadzono w
całości

Zostanie dodany załącznik prezentujący powiązania z celami
dokumentów wyższego rzędu.

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Dla mnie najważniejszy jest cel 1., ale aby strategia była
realizowana, dużo zależy od mechanizmów wdrażania,
sposobów i zasad realizacji, zmiany sposobu działania urzędów
i urzędników. Jakie są plany, żeby efektywność tych działań
poprawić?

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Czy w celu 3 odnoszącym się do przestrzeni publicznej
znajduje się odniesienie do tego, aby w planach miejscowych
uwzględniać
tereny
zarezerwowane
dla
przestrzeni uwzględniono publicznych? Tak, aby ich nie sprzedawać, ewentualnie zapis istnieje
zastanowić się nad wykupem gruntów pod przestrzeń
publiczną. Obecnie mało się dzieje w tej kwestii.

spotkanie w
dzielnicy
1180
Ursynów,
10.05.2017

spotkanie w
dzielnicy
1181
Ursynów,
10.05.2017

1182

spotkanie w
dzielnicy
Wawer,
10.05.2017

spotkanie w
dzielnicy
1183
Wawer,
10.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

mieszkanka /
mieszkaniec
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pytanie lub
komentarz

Biuro Kadr i Szkoleń pracuje nad projektami, których celem
będzie zmiana postaw urzędników. Rozpoczęto już prace nad
programami wykonawczymi do strategii, założyliśmy, że do celu
1. w ciągu roku opracujemy programy. Pracujemy już m.in. nad
programem "Dialog", w którym wprost zapisane zostaną
rozwiązania mające na celu poprawę kompetencji urzędników,
m.in. w zakresie komunikowania się z mieszkańcami.
W Strategii nie ma bezpośredniego zapisu odnoszącego się do
zabezpieczania terenów pod przestrzeń publiczną, jednakże
znajduje się zapis ogólny odnoszący się do podporządkowania
polityki gruntowej polityce przestrzennej oraz zapisy o dostępie
do różnego rodzaju usług i przestrzeni publicznych. To będzie
musiało być wyraźnie ujęte w Studium.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

spotkanie w
dzielnicy
1184
Wawer,
10.05.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi
Chciałbym nawiązać do postaw obywatelskich. Gdy ja
chodziłem do szkoły, nikt nie nauczał o współdziałaniu, a
społeczeństwo wtedy wzajemnie sobie pomagało. Obecnie, gdy
dziecku zaproponuje się narysowanie ich otoczenia w
najbliższym czasie, w przyszłości, to rysuje zamknięte
przestrzenie, w których jest wszystko co potrzeba – basen,
place zabaw itd. – wokół postaci. Czy w takim razie sytuacja się
poprawi w 2030 roku? Zdaję sobie sprawę, że miasto ma
niewielki wpływ na programy edukacyjne, ale myślę, że w
strategii musi to być poważnie potraktowane.
W Wawrze mieszkam od niedawna, bo niecały rok. Założyłam
nawet blog o dzielnicy i opisuję to, co się dzieje w okolicy.
Jestem zaskoczona, że na spotkaniu jest tak mało osób,
sądząc po reakcjach na blogu, myślałam, że będzie nas trochę
więcej. Czy mają państwo pomysł, jak zaktywizować ludzi i do
nich dotrzeć? Wydaje mi się, że ludzie się interesują, bo do
mnie piszą, poruszają różne tematy i pytają np. czy nie wiem,
kiedy zostanie otwarty plac zabaw w Radości.

uwzględniono zapis istnieje

Prace nad postawami dzieci i młodzieży ujęliśmy w Strategii. Już
realizujemy w wybranych szkołach takie programy, jak
„Nastolatek w samorządzie”. Oczywiście programem powinni
zostać objęci wszyscy uczniowie. Zdajemy sobie sprawę z
niskiego zaangażowania dzieci i młodzieży, dlatego w ramach
programu "Dialog" szukamy systemowego rozwiązania, aby wejść
do szkół i pracować z uczniami od najmłodszych lat.

pytanie lub
komentarz

Mieszkańcy aktywizują się bardziej, gdy chodzi o konkretny
projekt. My mówimy bardzo ogólnie o Warszawie nie precyzując
czy tu będzie plac zabaw, czy szkoła, czy kanalizacja. I jeszcze
mówimy, że to będzie w 2030 roku, a nie za rok, albo za trzy
miesiące. Gdybyśmy zrobili spotkanie odnośnie przebiegu sieci
kanalizacyjnej, lokalizacji placu zabaw albo likwidacji szkoły, sala
byłaby zapewne pełna.

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

spotkanie w
dzielnicy
1186
Wawer,
10.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Co się kryje pod hasłem misja urzędnika i jak ma się to do
strategii?

pytanie lub
komentarz

spotkanie w
dzielnicy
1187
Wawer,
10.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Ja myślę, jeżeli urzędnik będzie kompetentny, kulturalny i
kreatywny, to będzie właściwa postawa urzędnika. 3 razy K –
kompetentny, kulturalny i kreatywny i będzie taki urzędnik.

do dalszych prac

spotkanie w
dzielnicy
1185
Wawer,
10.05.2017
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Uzasadnienie

Nie mamy jeszcze wypracowanej misji dla urzędników. Kierujemy
się treścią roty ze ślubowania. Mamy nadzieję, że misja zostanie
wypracowana w ramach programu "Dialog". Urzędnik nie jest
zwykłym pracownikiem, działa dla dobra miasta i pracuje na rzecz
społeczności.
Kwestia funkcjonowania urzędu, a zatem i jego pracowników, w
kontekście budowania relacji z mieszkańcami została podjęta w
opisie celu 1.2. Wspólnie decydujemy o naszym mieście.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Centrum Komunikacji Społecznej) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

spotkanie w
dzielnicy
1188
Wawer,
10.05.2017

spotkanie w
dzielnicy
1189
Wawer,
10.05.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający

mieszkanka /
mieszkaniec

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

Cel strategiczny
2. Wygodna
lokalność

Cel strategiczny
2. Wygodna
lokalność

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Brakuje strategii na poziomie całego miasta. Jako aktywna
grupa mieszkańców podchwyciliśmy temat lokalnych centrów
Warszawy i zostaliśmy wytypowani, jako jedno z pierwszych
centrów Warszawy, do realizacji tego pomysłu – centrum
Falenica. Jednakże planowana jest budowa obwodnicy i
trzeciego toru, co powodować będzie zawirowania w
przestrzeni publicznej, w komunikacji, w łączności pieszych itd. i
dotyczy to także centrum Falenica, co mocno nas bulwersuje.
do dalszych prac
Miasto chcąc pilnować realizacji tej strategii powinno
udowodnić, że ma ona sens i mocno pochylić się nad tym
problemem, doprowadzić do jakiegoś kompromisowego
rozwiązania. PLK i GDDIK to jest państwo w państwie, ale
przecież inwestycje będą na terenie miasta. Rada osiedla,
społeczność nie ma wpływu na takie gigantyczne firmy jak te
dwie, które wymieniłem.
Podoba mi się cel wygodna lokalność, w tym cel korzystamy z
usług blisko domu i przewidziany wskaźnik. W przypadku
dzielnicy Wawer osiągnięcie wskaźnika mówiącego o odległości
podstawnych usług od miejsca zamieszkania będzie bardzo
trudne. W odległości kilometra często nie ma komunikacji
publicznej, więc będzie to duże wyzwanie, ale dobrze, że się
pojawiło. Są wymienione takie usługi publiczne, jak: rekreacja,
centrum lokalne, usługi związane z kulturą, sportem i tak dalej,
odrzucono w
ale nie ma podstawowej infrastruktury, tj. dostępu do
całości
kanalizacji, do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, czy nawet
sieci gazowej. Już raz tłumaczono, że są to usługi podstawowe
i jest to oczywiste, na tyle że nie trzeba tego w strategii
umieszczać. Ale w naszej dzielnicy dużo mieszkańców nie ma
kanalizacji i pewnie do 2030 roku dalej nie będzie miała. Czy
nie warto było jednak taki zapis zamieścić w strategii? Trudno
mówić o innowacyjnym środowisku, aktywnych mieszkańcach,
gdy nie ma podstawowej infrastruktury.

306

Uzasadnienie

Słyszeliśmy o problemie podczas debaty poświęconej celowi 3.
Przekażemy odpowiedź, po konsultacji z osobami
odpowiadającymi za te inwestycje.

Oczywiście to rozważaliśmy, ale Strategia jest dokonaniem
pewnego wyboru. W programach wykonawczych będą bardziej
szczegółowe wskaźniki i tam na pewno pojawi się wskaźnik
odnoszący się do dostępu do podstawowej infrastruktury
technicznej. Jeśli około 97% mieszkańców Warszawy ma dostęp
do kanalizacji, to w problem w skali całego miasta nie jest
kluczowy. Wiemy, że Warszawa jest zróżnicowana, a sieć
kanalizacyjna jest bardzo ważna z punktu widzenia ochrony
środowiska. Z drugiej strony, z uwagi na słabą gęstość
zaludnienia w niektórych dzielnicach, nie możemy
zagwarantować w projekcie Strategii, że 100% mieszkańców
będzie miało dostęp do kanalizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

spotkanie w
dzielnicy
1190
Wawer,
10.05.2017

spotkanie w
dzielnicy
1191
Wawer,
10.05.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający

mieszkanka /
mieszkaniec

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Ogólna

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

W ramach celu 3 ważne będzie dbanie o urbanistyczny kształt
przestrzeni, o wygląd, estetykę itd. Jednak, bez uregulowań
prawnych, w tym na poziomie centralnym trudno będzie to
pytanie lub
osiągnąć. Jest to kwestia m.in. kodeksu urbanistycznego i pracy komentarz
nad nowym studium. Jaki wpływ na te prace ma miasto i
opracowana strategia?

Jesteśmy w trakcie procedowania zarządzenia, które porządkuje
dokumenty w mieście i który wprost wskazuje, że strategia jest
najważniejszym dokumentem wyznaczającym politykę rozwoju
miasta, a wymiar przestrzenny tej polityki jest zapisany w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
wymiar finansowy w wieloletniej prognozie finansowej. Trwają
prace diagnostyczne i będzie opracowywane nowe studium, więc
na pewno cele ze strategii będą przełożone na studium. W
strategii wpisano m.in., że rozwój Warszawy jako przyjaznego i
wygodnego miejsca do życia wymaga ukształtowania struktury
funkcjonalno-przestrzennej zgodnie z zasadami policentryczności
i hierarchiczności, przy jednoczesny zwiększaniu zwartości
zabudowy i przeciwdziałaniu rozlewaniu się miasta. Będzie to
miało przełożenie w studium. Dokumentami wykonawczymi do
Strategii będą programy, które precyzować będą konkretne
projekty do realizacji i równocześnie Urząd podejmuje działania,
aby przyspieszyć prace nad miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego.

Czy będą też takie spotkania podczas, których będziemy
rozmawiać o konkretach? (dotyczy programów wykonawczych
do Strategii)

Do 13 celów operacyjnych będą opracowywane programy
wykonawcze, które obejmować będą okresy 3-7 lat. Programy
będą zawierać konkretne projekty albo ich typy wraz z kryteriami.
Kryteria będą określały priorytety, czyli jeśli w jakiejś dzielnicy
występują braki w zakresie placów zabaw, to w pierwszej
kolejności plac będzie budowany w tej dzielnicy. Uwzględnione
zostaną także np. prognozy demograficzne.
Ruszyły już prace nad programem mówiącym o rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego. Wszystkie programy będą
wypracowywane przy współudziale mieszkańców.

pytanie lub
komentarz

spotkanie w
dzielnicy
1192
Wawer,
10.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Czy wszystko co jest zapisane w strategii uda się osiągnąć w
2030 roku? Jak to będzie realizowane?

pytanie lub
komentarz

spotkanie w
dzielnicy
Wawer,
10.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

System realizacji

Kwestia misji urzędników – czy nie powinno to być wyraźniej
zapisane w strategii? Misja urzędników powinna być zapisana
na początku i bardziej wyraźnie.

odrzucono w
całości

1193

Uzasadnienie
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Każdy z celów będzie miał przypisany wskaźnik z wartością
bazową, pośrednią (dla roku 2023) oraz docelową (dla roku
2030), dzięki czemu będzie można zmierzyć zmianę jaka ma być
dokonana. Wartości pośrednie i docelowe będę określone z
uwzględnieniem prawdopodobieństwa zmaterializowania się
ryzyk, jakie mogą wystąpić i utrudnić realizację poszczególnych
celów. Cele operacyjne będą realizowane poprzez programy
wykonawcze (o horyzoncie czasowym 3-7 lat), które będę
wskazywały konkretne rozwiązania i projekty do realizacji.
W projekcie Strategii wprowadziliśmy zapis odnoszący się do
podniesienia sprawności oraz zmiany sposobu funkcjonowania
urzędu, jak również wzmocnienia poczucia misji urzędników.
Obecnie na naszym wewnętrznym portalu, zaraz po otwarciu
wyświetla się przypomnienie ślubowania na urzędnika. Nad
wzmocnieniem poczucia misji będziemy pracować z Biurem Kadr
i Szkoleń.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

spotkanie w
dzielnicy
1194
Wawer,
10.05.2017

spotkanie w
dzielnicy
1195
Wawer,
10.05.2017

1196

spotkanie w
dzielnicy
Wesoła,
09.05.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający

mieszkanka /
mieszkaniec

mieszkanka /
mieszkaniec

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

System realizacji

Jestem zaniepokojona czytając wskaźniki do strategii. Czy nie
mają Państwo pomysłu, żeby je lepiej przepracować? Czy nie
lepiej napisać, że wskaźniki będą uszczegółowione w
programach wykonawczych? To bardziej budowałoby zaufanie
do strategii. Może można wykorzystać zagraniczne
doświadczenia w konstruowaniu wskaźników?

Uzasadnienie

uwzględniono
częściowo

Wskaźnik monitorujące relację celów zostaną dopracowane. W
pracach nad wskaźnikami wykorzystano polskie i zagraniczne
doświadczenia. Niestety problem dostępności danych utrudnia
wskazanie adekwatnych do opisu celów wskaźników.

System realizacji

Czy urząd rozważał wykorzystanie tzw. Big Data? Jest bardzo
dużo dostępnych, anonimowych danych, które są możliwe do
pozyskania. Może trzeba postawić sobie taki cel, aby te dane
wykorzystywać. To na pewno będzie tańsze niż ankietowanie,
będzie praktyczne, bo będzie online.

odrzucono w
całości

Rozważano wykorzystanie Big Data do monitoringu realizacji
celów. Analizując możliwe do mierzenia wskaźniki, musimy
opierać się na stabilnych danych i mieć co do nich pewność.
Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że od wykorzystania Big Data
nie uciekniemy i wyniki analiz Big Data będziemy coraz częściej
wykorzystywać.

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Miejsca aktywności powinny być dostosowane do specyfiki i
charakteru dzielnicy. Oznacza to, że powinny jak najpełniej
wykorzystywać zasoby dzielnicy i rozwijać jej potencjał (jak, np.
las w Rembertowie czy Wesołej). Oznacza to, że miejsca
aktywności nie muszą być rozlokowane w wielu punktach
dzielnicy. Ich rozmieszczenie powinno być zaplanowane z
uwzględnieniem obecnych zasobów i potencjału dzielnicy.

uwzględniono zapis istnieje

W opisie celu 2. wskazane zostało, że wybór lokalizacji centrów
lokalnych czy miejsc aktywności powinien być dostosowany do
specyfiki dzielnicy i stosować zasadę uniwersalnego planowania.

W strategii nie podaje się sposobu realizacji celu 2.4. Brakuje
zapisów bezpośrednio wskazujących przykłady działań, np. że
utworzone zostaną centra biznesowe w trzech lokalizacjach w
Warszawie (po prawej i lewej stronie Wisły). Centra takie
równoważyłyby funkcjonowanie mokotowskiego centrum
biznesowego („Mordoru”).

spotkanie w
dzielnicy
1197
Wesoła,
09.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.4. Tworzymy
warunki
przyjazne
biznesowi

spotkanie w
dzielnicy
1198
Wesoła,
09.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

W niektórych dzielnicach obrzeżnych, jak Wesoła czy
3.3. Korzystamy z
Rembertów, brakuje wypożyczalni rowerów. Powstał system
przyjaznego
ścieżek rowerowych, ale brakuje możliwości wypożyczenia
systemu
roweru. Przez to potencjał tych ścieżek nie jest w pełni
transportowego
wykorzystany.
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do dalszych prac

do dalszych prac

Kwestia budowania systemu wspierającego rozwój
przedsiębiorstw została podjęta w opisie celów 2.4. i 4.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Rozwoju Gospodarczego) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia rozwoju systemu transportu rowerowego podjęta została
w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Szczegółowe rozwiązania i projekty zostaną zawarte w
programach (por. rozdział System realizacji). Wskaźniki
monitoringu zostaną dopracowane i uzupełnione o wartości
bazowe, pośrednie i docelowe, co wpłynie na ukonkretnienie
poszczególnych celów.
Kwestię tę regulują przepisy polskiego prawa, niemniej rozdział
System realizacji zostanie uzupełniony o odwołanie do studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Szczegóły w tym zakresie są zawarte w Standardach
dokumentów programujących rozwój m.st. Warszawy, które będą
przyjęte zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy.

spotkanie w
dzielnicy
Wesoła,
09.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Strategia jest zbyt ogólna. Napisana zbyt humanistycznie.
Potrzebnych jest więcej konkretnych wskaźników i bardziej
ścisłych zapisów (konkretnych).

uwzględniono
częściowo

spotkanie w
dzielnicy
1200
Wesoła,
09.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

W strategii brakuje zapisów, że studium uwarunkowań będzie
spójne z zapisami strategii.

uwzględniono wprowadzono w
całości

spotkanie w
dzielnicy
1201
Wesoła,
09.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

System realizacji

"Powiązanie interwencji z budżetem": Uwaga: zmienić na
"Powiązanie celów strategii z budżetem".

uwzględniono wprowadzono w
całości

Uwaga do schematu zostanie wprowadzona.

1202

spotkanie w
dzielnicy
Wesoła,
09.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

System realizacji

W jaki sposób realizacja strategii będzie monitorowana w
dzielnicach?

pytanie lub
komentarz

Strategia będzie realizowana, a co za tym idzie i monitorowana,
przy pomocy programów wykonawczych do poszczególnych
celów operacyjnych.

1203

spotkanie w
dzielnicy
Wesoła,
09.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

System realizacji

Konieczne jest wprowadzenie wskaźników liczbowych
(twardych).

uwzględniono wprowadzono w
całości

Wskaźniki zostaną uzupełnione o wartości bazowe, pośrednie i
docelowe.

spotkanie w
dzielnicy
1204
Wesoła,
09.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

System realizacji

W strategii powinno się wskazać, w jakim procencie miasto
będzie pokryte planami miejscowymi do 2030 r. Określić stan
docelowy, do jakiego zmierzamy.

uwzględniono
częściowo

W rozdziale System realizacji jako instrument realizacji wymiaru
przestrzennego Strategii zostaną wskazane miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego.

spotkanie w
dzielnicy
1205
Wesoła,
09.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

System realizacji

Strategia musi być powiązana z programami dzielnicowymi.

uwzględniono zapis istnieje

Strategia jest dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju dla
m.st. Warszawy, a zatem również dzielnic, które są jednostkami
pomocniczymi m.st. Warszawy. Wskazane w rozdziale System
realizacji standardy dokumentów programujących rozwój m.st.
Warszawy określają zależności między dokumentami.

spotkanie w
dzielnicy
1206
Wilanów,
11.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.1. Mamy dostęp
Należy tworzyć budynki mieszkalne dostosowane do potrzeb
do szerokiej
osób starszych.
oferty mieszkań

uwzględniono zapis istnieje

W opisie celu 2.1. wskazuje się, że prowadzona polityka
mieszkaniowa będzie wymuszała tworzenie osiedli i mieszkań z
uwzględnieniem wymogów osób w różnym wieku.

1199
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Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

spotkanie w
dzielnicy
Wilanów,
11.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

spotkanie w
dzielnicy
1208
Wilanów,
11.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Parkingi podziemne sprawiają, że nie można sadzić drzew.
systemu
transportowego

spotkanie w
dzielnicy
Wilanów,
11.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

1207

1209

Propozycja wprowadzenia systemu zwrotu surowców do
wtórnego wykorzystania (np. butelek plastikowych) w zamian za do dalszych prac
drobne bonusy.

do dalszych prac

Przy budowaniu wspólnoty należy wyeliminować podział na
rdzennych warszawiaków i tzw. słoików (przyjezdnych).
uwzględniono Społeczność mocno integrują wspólne cele, o których realizację zapis istnieje
ludzie mogą wspólnie walczyć.
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Uzasadnienie
Kwestia gospodarki odpadami podjęta została w opisie celu 3.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi)
oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych
do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia polityki parkingowej podjęta została w opisie celu 3.3.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Mobilności i Transportu) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
W celu 1. kładziemy nacisk na integrację w kilku wymiarach.
Integrację mieszkańców, integrację mieszkańców Warszawy z
osobami, które decydują się osiedlić w Warszawie oraz
reintegrację tych grup, które w mniejszym stopniu uczestniczą w
życiu społecznym miasta. Włączanie nowych mieszkańców w
życie miasta jest ważnym elementem podkreślonym w przyjętej
wizji, według której Warszawa jest miejscem, w którym każdy
czuje się u siebie. Istotnym elementem projektów będą działania
zachęcające do większej aktywności społecznej, budowania i
ożywiania małych wspólnot lokalnych, budowania tożsamości i
więzi związanych z miejscem zamieszkania. Temu będą też
służyły m. in. lokalne miejsca aktywności, ale też różnorodna
oferta spędzania wolnego czasu w mieście. Obecnie prowadzone
są kampanie społeczne zachęcające do odprowadzania
podatków w miejscu zamieszkania czy lokalne imprezy, które
pozwalają zapoznać się z historią i tożsamością danego miejsca
oraz z sąsiadami.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

spotkanie w
dzielnicy
1210
Wilanów,
11.05.2017

1211

1212

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie
W Strategii, w ramach celów 2. i 3., zawarte są zapisy mówiące o
kształtowaniu policentrycznej i hierarchicznej struktury miasta.
Ponadto w wybranych celach operacyjnych zawarte są zapisy
mówiące o konieczności planowania przestrzennego
gwarantujących współwystępowanie funkcji mieszkaniowej i
usługowej lub nieuciążliwej produkcji.
Cele określone w projekcie Strategii horyzontalnie rozwiązują
problem jakości życia osób starszych. W ramach celu
strategicznego 1. w wymiarze włączenia w życie społeczności,
zrozumienia itp. W ramach celu 2. poprzez zapewnienie
podstawowych usług i miejsc spędzania wolnego czasu w pobliżu
miejsca zamieszkania, przy uwzględnieniu zasad uniwersalnego
projektowania. Cel 3. z kolei mówi m.in. o likwidacji barier
architektonicznych i przestrzennych oraz rozwoju ciągów
pieszych i transportu publicznego, jak również jakości przestrzeni
publicznych.

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Należy unikać tworzenia obszarów monofunkcyjnych (takich jak
np. "Mordor" na Służewcu). Powodują one problemy
komunikacyjne.

uwzględniono zapis istnieje

spotkanie w
dzielnicy
Wilanów,
11.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

W strategii należy uwzględnić potrzeby osób starszych (spora
część osób, które obecnie pracują nad tym dokumentem w
2030 r. będzie należała do grona osób starszych).

uwzględniono zapis istnieje

spotkanie w
dzielnicy
Włochy,
11.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.1. Mamy dostęp Na czym polegać będzie dostęp do szerokiej oferty mieszkań?
do szerokiej
Jakie są szanse, że zwiększy się dostępność mieszkań dla
oferty mieszkań
osób w trudnej sytuacji materialnej?

pytanie lub
komentarz

W celu 2.1. zostało wskazane, że będzie rozwijane budownictwo
komunalne, w tym socjalne.

spotkanie w
dzielnicy
1213
Włochy,
11.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

uwzględniono wprowadzono w
całości

Wskaźnik zostanie zastąpiony indeksem jakości środowiska
przyrodniczego, który będzie bazował na danych GUS.

do dalszych prac

Szczegółowe zapisy w jaki sposób będzie realizowany ten cel
zostaną zawarte w programie wykonawczym do tego celu
operacyjnego.

do dalszych prac

Szczegółowe zapisy w jaki sposób będzie realizowany ten cel
zostaną zawarte w programie wykonawczym do tego celu
operacyjnego.

spotkanie w
dzielnicy
1214
Włochy,
11.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

spotkanie w
dzielnicy
Włochy,
11.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

1215

Niektóre ze wskaźników są absurdalne np. wskaźnik mierzący
czyste środowisko przyrodnicze to odsetek mieszkańców
wykazujących postawy proekologiczne. Czy nie lepiej badać
„czyste środowisko”, a nie postawy? Jak zmierzyć postawy?

Cel 3.3. Przyjazny transport. Należy zachować ostrożność w
realizacji tego celu, tak aby „zmiana zachowań
3.3. Korzystamy z
komunikacyjnych mieszkańców oraz uwolnienie przestrzeni od
przyjaznego
ruchu samochodowego będą wymagały dostosowania
systemu
parametrów ulic do nowych funkcji” nie wiązało się to z
transportowego
bezwzględnym zamykaniem ulic i tworzeniem deptaków
szczególnie w centrum.
Warszawa dysponuje liczebnie małym taborem transportu
3.3. Korzystamy z
publicznego. Przeszkodą jest również niedofinansowana
przyjaznego
infrastruktura tego taboru, np. brak hal, w których
systemu
przetrzymywane są autobusy, co zimą generuje dodatkowe
transportowego
koszty ich utrzymania.
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Uzasadnienie

1216

spotkanie w
dzielnicy
Włochy,
11.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
4. Innowacyjne
środowisko

Czy wskaźnik zakładanie firm mierzący cel 4 Innowacyjne
środowisko jest możliwy do osiągnięcia i czy to ma sens?

pytanie lub
komentarz

Wskaźniki monitoringu zostaną doprecyzowane w dalszych
pracach nad projektem Strategii.Na obecnym etapie prac nie
zostały jeszcze określone wartości bazowe i docelowe
wskaźników, dlatego nie jest możliwe odniesienie się do
zagadnienia realności tych założeń. Natomiast jeżeli chodzi o
sam wskaźnik, to przyjąwszy założenie, że celem interwencji w
omawianym zakresie jest wytworzenie w Warszawie takich
warunków, które będą sprzyjały kreowaniu i rozwijaniu innowacji,
to wskaźnik mówiący o liczbie podmiotów tworzących środowisko
innowacji, które zostaną w Warszawie utworzone jest jak
najbardziej zasadny. Jeżeli warunki te będą faktycznie
sprzyjające, to nie tylko łatwiej będzie założyć firmę, ale też
Warszawa będzie postrzegana jako miejsce, do którego warto
przenieść działalność innowacyjną, dlatego liczba podmiotów
gospodarczych działających w tym obszarze powinna zwiększać
się.

1217

spotkanie w
dzielnicy
Włochy,
11.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

W jaki sposób m.st. Warszawa chce zobligować do współpracy
gminy tak zwanego obszaru metropolitalnego? Potrzeba
uregulować to ustawowo.

odrzucono - poza
oddziaływaniem

Gminy obszaru metropolitalnego nie muszą być obligowane do
współpracy metropolitalnej, ponieważ robią to bez nakazujących
to przepisów prawa. W ostatnich latach obserwowany jest silny
rozwój współpracy metropolitalnej.

spotkanie w
dzielnicy
1218
Włochy,
11.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Słowo „oszczędny” pojawiło się w dokumencie tylko raz.
Należy podkreślać oszczędność, która „drzemie” w strategii w
sposób dosłowny, ponieważ tylko w ten sposób możliwe jest
zrozumienie ze strony starszych mieszkańców.

odrzucono w
całości

Dla mieszkańców i innych grup interesariuszy po przyjęciu
Strategii przez Radę m.st. Warszawy zostaną przygotowane
dedykowane opracowania prezentujące Strategią w uproszczony
sposób, w języku dostosowanym do odbiorcy.

spotkanie w
dzielnicy
Włochy,
11.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Brak podkreślenia/wykorzystania w strategii nowych technologii, odrzucono w
również smart city.
całości

Wykorzystywanie nowych technologii jest rzeczą oczywistą we
współczesnym świecie, nie wymagającą specjalnych zapisów w
Strategii.

spotkanie w
dzielnicy
1220
Włochy,
11.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Należy wykorzystać strategię do promowania młodych ludzi,
oddać im głos, gdyż to oni będą jej beneficjentami za kilka lat.
Czy jest pomysł jak włączyć w działania młodzież?

pytanie lub
komentarz

W ramach celu 1.2. planowany jest rozwój społeczeństwa
obywatelskiego. Szczegółowe rozwiązania i projekty zostaną
określone w programie wykonawczym do tego celu operacyjnego.

Ogólna

Czy jest w strategii mowa o bezpieczeństwie rozumianym
ogólnie,
np. o zabezpieczeniu odpowiedniej ilości schronów dla
mieszkańców, zwiększeniu bezpieczeństwa
antyterrorystycznego?

pytanie lub
komentarz

W projekcie Strategii nie wydzielono celu dedykowanego
bezpieczeństwu, ponieważ w toku prac diagnostycznych oraz
pozostałych prac nie zidentyfikowano takiego problemu.

1219

spotkanie w
dzielnicy
1221
Włochy,
11.05.2017

mieszkanka /
mieszkaniec
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Forma
zgłoszenia
uwagi

spotkanie w
dzielnicy
1222
Włochy,
11.05.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

Wizja

spotkanie w
mieszkanka /
1223 dzielnicy Wola,
mieszkaniec
09.05.2017

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

spotkanie w
mieszkanka /
1224 dzielnicy Wola,
mieszkaniec
09.05.2017

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Z czego wynika założenie o zwiększeniu umiędzynarodowienia
na uczelniach? Dlaczego zostało to zawarte w wizji? Dlaczego
jest tak istotne?

"Realizacja tego celu wymaga zastosowania systemowych
rozwiązań, obejmujących: - zapewnienie działań animacyjnych i
otwartych miejsc aktywności lokalnej, sprzyjających budowaniu
relacji; - zbudowanie szerokich partnerstw, w tym z
organizacjami pozarządowymi, instytucjami i przedsiębiorcami
działającymi na danym terenie oraz sformalizowanymi i
niesformalizowanymi grupami mieszkańców”. Uwaga: w drugim
odnośniku dodać „wspieranie tych grup”
„Cel ten będzie wspierał realizację innych celów: prospołeczne
postawy mieszkańców będą przekładały się na dbałość o
środowisko przyrodnicze (cel 3.2.). Większa otwartość na
różnorodność i innego człowieka będzie tworzyła warunki dla
podnoszenia twórczego potencjału mieszkańców (cel 4.1.), a
atmosfera życzliwości będzie sprzyjała przyciąganiu talentów i
liderów (cel 4.3.).” Uwaga: Należy dodać z czyjej strony ta
życzliwość ma być przedstawiona.

pytanie lub
komentarz

Kwestia zwiększenia umiędzynarodowienia warszawskich uczelni
nie została zapisana w wizji, a w celu 4.4. mówiącym w
wspieraniu m.in. sektora nauki, w tym naukowców, we
wchodzeniu na arenę międzynarodową. Udział w
międzynarodowych sieciach współpracy i projektach z jednej
strony przyczyni się do wymiany wiedzy i doświadczeń, a z
drugiej pozwoli umocnić pozycje warszawskich uczelni i
naukowców poza granicami kraju.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Uwaga przyjęta.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Wskazany fragment zostanie przeredagowany.

spotkanie w
mieszkanka /
1225 dzielnicy Wola,
mieszkaniec
09.05.2017

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Zwrócenie uwagi w strategii na edukację mieszkańców w
uwzględniono kwestii tego, jak mogą włączyć się w proces decydowania o
zapis istnieje
mieście.

spotkanie w
mieszkanka /
1226 dzielnicy Wola,
mieszkaniec
09.05.2017

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Więcej radnych dzielnicowych powinno mieć wskazane dyżury,
aby można się było z nimi skontaktować. Brak czytelnej
do dalszych prac
informacji dla mieszkańców, gdzie mogą znaleźć rozpisane
dyżury radnych.
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Uzasadnienie

Uwaga wpisuje się w opis celu 1.2. Wspólnie decydujemy o
naszym mieście, który zakłada, że zwiększeniu ulegnie
transparentność funkcjonowania samorządu, prowadzenie
otwartej polityki informacyjnej i rozwijanie instrumentów
współdziałania i wspólnego podejmowania decyzji. Nacisk
zostanie położony także na edukację obywatelską,
upowszechnianie wiedzy na temat funkcjonowania samorządu
poprzez włączanie mieszkańców we współdecydowanie o
mieście.
Kwestia edukacji, w tym edukacji urzędników, wzmocnienie
poczucia pełnionej przez nich misji, ale także radnych jest podjęta
w celu 1.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Centrum
Komunikacji Społecznej) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

spotkanie w
mieszkanka /
1227 dzielnicy Wola,
mieszkaniec
09.05.2017

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Brak w strategii zapisu: „Urzędnicy mają szanować już odrzucono w
uchwalone miejskie dokumenty i strategie.”
całości

spotkanie w
mieszkanka /
1228 dzielnicy Wola,
mieszkaniec
09.05.2017

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Przy każdym kontakcie z urzędnikiem powinna być możliwość
wyrażenia przez mieszkańca zgody na przesyłanie przez Urząd do dalszych prac
informacji o tego typu spotkaniach.

spotkanie w
mieszkanka /
1229 dzielnicy Wola,
mieszkaniec
09.05.2017

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Urzędnicy w kontaktach z mieszkańcami powinni posługiwać
do dalszych prac
się bardziej zrozumiałym językiem.

spotkanie w
mieszkanka /
1230 dzielnicy Wola,
mieszkaniec
09.05.2017

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Miasto powinno gromadzić adresy e-mail mieszkańców (np.
przy okazji wyborów samorządowych) i w ten sposób
informować o zbliżających się wydarzeniach w mieście, a do dalszych prac
szczególnie w dzielnicy. Adresy e-mail można gromadzić przy
pomocy systemu 19115.

spotkanie w
mieszkanka /
1231 dzielnicy Wola,
mieszkaniec
09.05.2017

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Należy dodać do strategii punkt dotyczący przeorganizowania
uwzględniono systemu informowania obywateli o ważnych w mieście
zapis istnieje
wydarzeniach.
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Uzasadnienie
W rozdziale System realizacji znajdują się zapisy odnoszące się
standardów dokumentów programujących rozwój, które określają
pozycję poszczególnych dokumentów, jak również o systemie
komunikowania Strategii. Ponadto w celu 1.2. jest zawarty zapis o
wzmocnieniu misji urzędników.
Kwestia doskonalenia polityki informacyjnej urzędu jest podjęta w
celu 1.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Centrum Komunikacji Społecznej) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia doskonalenia polityki informacyjnej urzędu jest podjęta w
celu 1.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Centrum Komunikacji Społecznej) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia doskonalenia polityki informacyjnej urzędu jest podjęta w
celu 1.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Centrum Komunikacji Społecznej) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
W celu 1.2. wskazuje się na konieczność działań zmierzających
do podniesienia sprawności urzędu, prowadzenia przez urząd
bardziej otwartej polityki informacyjnej.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie
W celu 1.2. wskazano, że: "Rozwój współzarządzania będzie
wiązał się z podniesieniem sprawności oraz zmianą sposobu
funkcjonowania urzędu, jak również wzmocnieniem poczucia misji
urzędników".
Uwaga wpisuje się w opis celu 1.2. Wspólnie decydujemy o
naszym mieście, który zakłada, że zwiększeniu ulegnie
transparentność funkcjonowania samorządu, prowadzenie
otwartej polityki informacyjnej i rozwijanie instrumentów
współdziałania i wspólnego podejmowania decyzji. Nacisk
zostanie położony także na edukację obywatelską,
upowszechnianie wiedzy na temat funkcjonowania samorządu
poprzez włączanie mieszkańców we współdecydowanie o
mieście.
Kwestie mieszkalnictwa zostały podjęte w opisie celu 2.1.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Lokalowej) oraz rozpatrzone
na poziomie programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

spotkanie w
mieszkanka /
1232 dzielnicy Wola,
mieszkaniec
09.05.2017

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Urzędnicy nie powinni „osiadać na laurach”, powinni być uwzględniono zawsze czujni i otwarci.
zapis istnieje

spotkanie w
mieszkanka /
1233 dzielnicy Wola,
mieszkaniec
09.05.2017

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Potrzebna jest praca u podstaw, żeby do ludzi dotarła
uwzględniono świadomość, że mogą mieć wpływ na urząd/funkcjonowanie
zapis istnieje
miasta.

spotkanie w
mieszkanka /
1234 dzielnicy Wola,
mieszkaniec
09.05.2017

„Realizacja tego celu wymaga zastosowania systemowych
2.1. Mamy dostęp rozwiązań, obejmujących (…)” Uwaga: Należy dodać kolejny
do szerokiej
podpunkt „Włączenie mieszkańców oczekujących remontów w do dalszych prac
oferty mieszkań
pewne prace, aby skrócić kolejkę osób oczekujących na
mieszkania komunalne.”

spotkanie w
mieszkanka /
1235 dzielnicy Wola,
mieszkaniec
09.05.2017

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Będą także sprzyjać nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich,
współpracy
i
integracji
mieszkańców,
szczególne
uwzględniono międzypokoleniowej, oraz włączaniu nowych warszawiaków w
wprowadzono w
lokalną społeczność.” Uwaga: Należy dodać stwierdzenie
całości
„Wsparcie już istniejących miejsc, społeczności, kontaktów i ich
podtrzymywanie”.

Uwaga przyjęta.

spotkanie w
mieszkanka /
1236 dzielnicy Wola,
mieszkaniec
09.05.2017

2.3. Korzystamy z
uwzględniono „Wykorzystując komunalny zasób lokali użytkowych (…)”
usług blisko
wprowadzono w
Uwaga: Dodać „oraz terenów”.
domu
całości

Uwaga przyjęta.

spotkanie w
mieszkanka /
1237 dzielnicy Wola,
mieszkaniec
09.05.2017

2.4. Tworzymy
warunki
przyjazne
biznesowi

„Wsparcie uzyskają również organizacje pozarządowe
uwzględniono oferujące miejsca pracy.” Uwaga: dodać zdanie „Zachowanie i
zapis istnieje
wspieranie istniejących lokalnych usług”.

spotkanie w
mieszkanka /
1238 dzielnicy Wola,
mieszkaniec
09.05.2017

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
przestrzeni
publicznej

„Nadawanie znaczenia tym przestrzeniom i podnoszenie ich
atrakcyjności będzie odbywać się poprzez zapewnienie
wysokich walorów estetycznych, wykorzystywanie działań
kulturalnych, a także zasobów dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego oraz walorów krajobrazowych.” Uwaga: Dodać
„z poszanowaniem istniejących już przestrzeni publicznych”.
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odrzucono w
całości

Cel zakłada, że: "Zapewnienie warunków dla rozwoju
przedsiębiorczości będzie wiązało się z wprowadzeniem
systemowych rozwiązań dostosowanych do potencjałów i
specyfiki poszczególnych dzielnic. (…) Wprowadzone zostaną
rozwiązania promujące lokalne produkty i usługi".
Zasada zrównoważonego rozwoju, która jest wyrażona w polskiej
konstytucji, mówi o rozwoju z wykorzystaniem racjonalnego
gospodarowania istniejącymi zasobami. Natomiast Karta Lipska,
odnosząca się do zrównoważonego rozwoju miast. W planowaniu
ich dalszego rozwoju należy uwzględniać wszystkie wymiary
rozwoju zrównoważonego, tj. dobrobyt gospodarczy, równowagę
społeczną i zdrowe środowisko życia.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

spotkanie w
mieszkanka /
1239 dzielnicy Wola,
mieszkaniec
09.05.2017
spotkanie w
mieszkanka /
1240 dzielnicy Wola,
mieszkaniec
09.05.2017
spotkanie w
mieszkanka /
1241 dzielnicy Wola,
mieszkaniec
09.05.2017
spotkanie w
mieszkanka /
1242 dzielnicy Wola,
mieszkaniec
09.05.2017

Przedmiot uwagi
3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym
3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym
3.3. Korzystamy z
przyjaznego
systemu
transportowego
4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi
Po „Upowszechniana będzie wiedza o dziedzictwie
przyrodniczym, w tym doliny Wisły.” Uwaga: dodać zdanie
„Miasto będzie wspierać mieszkańców i organizacje w
działaniach proekologicznych.”
Jaka jest szansa na to, że miasto znajdzie odwagę, żeby
realizować bardziej kontrowersyjne aspekty z celów, jak np.
sankcje dla osób, które zatruwają środowisko - nie posiadają
katalizatorów/filtrów?
„Sukces realizacji tego celu będzie mierzony za pomocą
wskaźnika: Odsetek mieszkańców deklarujących odbywanie
podróży transportem publicznym lub rowerem” Uwaga: Dodać
„(…)transportem publicznym, pieszo lub rowerem”.
„Będziemy rozwijać zdolność mieszkańców do kreatywnego
myślenia i rozwiązywania problemów, zachęcimy do
zdobywania nowej wiedzy, eksperymentowania i spełniania się
w procesie twórczym w nauce, biznesie i kulturze.” Uwaga:
dodać „przy wsparciu miasta.”

uwzględniono wprowadzono w
całości

Zapisy projektu Strategii zostaną uzupełnione o proponowany
zapis.

odrzucono - poza
oddziaływaniem

M.st. Warszawa działa w ramach przepisów prawa krajowego i
międzynarodowego. Szczegółowe rozwiązania dotyczące
oddziaływania na zachowania mieszkańców zostaną określone w
programach wykonawczych Strategii.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Wskaźnik zostanie uzupełniony o komponent pieszych.

odrzucono w
całości

Wsparcie udzielane wszelkim inicjatywom mieszkańców przez
samorząd lokalny, w sposób bezpośredni i pośredni, jest
warunkiem brzegowym dla właściwej realizacji poszczególnych
założeń Strategii.

spotkanie w
mieszkanka /
1243 dzielnicy Wola,
mieszkaniec
09.05.2017

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Po zdaniu „Stworzenie społeczeństwa uczącego się przez całe
odrzucono w
życie (…)” Uwaga: dodać zdanie „Przeoranie sposobu myślenia
całości
administracji”

spotkanie w
mieszkanka /
1244 dzielnicy Wola,
mieszkaniec
09.05.2017

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Potrzebne jest ujednolicenie działań lokalnych na terenie całego
miasta (np. w ramach inicjatyw lokalnych lub budżetu
do dalszych prac
partycypacyjnego)
poprzez
wprowadzenie
pewnego
minimalnego standardu postępowania.

spotkanie w
mieszkanka /
1245 dzielnicy Wola,
mieszkaniec
09.05.2017

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

„Kluczem do jego osiągnięcia będzie ukształtowanie postaw
obywatelskich i społecznych mieszkańców oraz urzędników.” uwzględniono Uwaga: To urzędników trzeba nauczyć postaw obywatelskich, a zapis istnieje
nie mieszkańców. Mniej dzielić na urzędników i mieszkańców.
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Uzasadnienie

Zagadnienie "sposobu myślenia administracji" została
podniesiona w innych celach operacyjnych. Kwestia
podniesieniem sprawności oraz zmianą sposobu funkcjonowania
urzędu, jak również wzmocnieniem poczucia misji urzędników
została podjęta w celu 1.2. Wspólnie decydujemy o naszym
mieście. Dodatkowo w opisie celu 4.2. Generujemy innowacje
znajdują się zapisy, że samorząd lokalny w swoich działaniach
powszechnie będzie stosować innowacyjne rozwiązania oraz
współpracować z warszawskimi ośrodkami naukowymi i
badawczymi.
Kwestia doskonalenia polityki informacyjnej urzędu jest podjęta w
celu 1.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Centrum Komunikacji Społecznej) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Biuro Kadr i Szkoleń pracuje nad projektami, których celem
będzie zmiana postaw urzędników. Rozpoczęto już prace nad
programami wykonawczymi do strategii, założyliśmy, że do celu
1. w ciągu roku opracujemy programy. Pracujemy już m.in. nad
programem "Dialog", w którym wprost zapisane zostaną
rozwiązania mające na celu poprawę kompetencji urzędników,
m.in. w zakresie komunikowania się z mieszkańcami.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie

spotkanie w
mieszkanka /
1246 dzielnicy Wola,
mieszkaniec
09.05.2017

Cel strategiczny
2. Wygodna
lokalność

Miasto powinno wspólnie z mieszkańcami i wspólnotami (we
uwzględniono współpracy z nimi) rozwijać, zagospodarowywać przestrzenie
zapis istnieje
lokalne.

Uwaga wpisuje się w opis celu 1.2. Wspólnie decydujemy o
naszym mieście, który zakłada, że zwiększeniu ulegnie
transparentność funkcjonowania samorządu, prowadzenie
otwartej polityki informacyjnej i rozwijanie instrumentów
współdziałania i wspólnego podejmowania decyzji. Nacisk
zostanie położony także na edukację obywatelską,
upowszechnianie wiedzy na temat funkcjonowania samorządu
poprzez włączanie mieszkańców we współdecydowanie o
mieście.

spotkanie w
mieszkanka /
1247 dzielnicy Wola,
mieszkaniec
09.05.2017

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

„Zapewnienie komfortowych, sprawnych i bezpiecznych
przepływów będzie wymagało odpowiedniego kształtowania
transportu, przestrzeni publicznych i środowiska
przyrodniczego.” Uwaga: Należy dodać „z poszanowaniem
innych strategii”.

Strategia rozwoju miasta bierze pod uwagę dokumenty wyższego
rzędu.

odrzucono w
całości

Kwestia doskonalenia polityki informacyjnej urzędu jest podjęta w
celu 1.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwych
merytorycznie biur (Biuro Marketingu, Stołeczne Biuro Turystyki)
oraz rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do
strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Wartości bazowe i docelowe wskaźników monitoringu celów
zostaną określone po wprowadzeniu wszystkich zmian
wynikających z konsultacji społecznych oraz ewaluacji ex-ante, a
także po pozyskaniu wszystkich danych.
Przypisane do poszczególnych celów wskaźniki zostaną
uzupełnione o wartości bazowe, pośrednie i docelowe.
Dodatkowo w załączniku zostaną zawarte szczegółowe
informację o poszczególnych wskaźnikach (definicje, źródła
danych itp.), jak również zawarte zostaną wskaźniki kontekstowe.
Uzupełnieniem systemu monitoringu będą wskaźniki programów
wykonawczych Strategii.

spotkanie w
mieszkanka /
1248 dzielnicy Wola,
mieszkaniec
09.05.2017

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

W Warszawie powinny pojawić się instrukcje, podstawowe
informacje w języku angielskim (np. instrukcja jak zarejestrować
do dalszych prac
samochód), aby ułatwić osobom przyjezdnym funkcjonowanie w
mieście.

spotkanie w
mieszkanka /
1249 dzielnicy Wola,
mieszkaniec
09.05.2017

Ogólna

Kiedy szczegółowe cele będą bardziej „mierzalne”?

pytanie lub
komentarz

spotkanie w
mieszkanka /
1250 dzielnicy Wola,
mieszkaniec
09.05.2017

Ogólna

Czy przedstawione na stronie wskaźniki zostaną
uszczegółowione, pogłębione

pytanie lub
komentarz

spotkanie w
mieszkanka /
1251 dzielnicy Wola,
mieszkaniec
09.05.2017

Ogólna

Czy strategia będzie uchwalana przez Radę m.st. Warszawy
pytanie lub
wraz ze wszystkimi celami operacyjnymi? (rozmówcy chodziło o
komentarz
programy rozwoju).

Programy nie będą załącznikiem do uchwały Rady m.st.
Warszawy w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta.

Ogólna

Czy na etapie kształtowania szczegółowych programów pytanie lub
realizujących strategię będą w to włączone dzielnice?
komentarz

Dzielnice jako jednostki pomocnicze m.st. Warszawy są
realizatorami wybranych celów operacyjnych projektu Strategii.
Tym samym będą włączone w tworzenie programów
wykonawczych do tych celów.

spotkanie w
mieszkanka /
1252 dzielnicy Wola,
mieszkaniec
09.05.2017
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Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

spotkanie w
mieszkanka /
1253 dzielnicy Wola,
mieszkaniec
09.05.2017

spotkanie w
mieszkanka /
1254 dzielnicy Wola,
mieszkaniec
09.05.2017

Przedmiot uwagi

Ogólna

Ogólna

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi
Trzeba zachować ostrożność na etapie planowania
projektów/programów, tak aby dać możliwość elastyczności w
ich realizacji. Nie należy trzymać się sztywno wyznaczonych
kryteriów bo to wypaczy wykonanie strategii i wpłynie na dalsze
wyniki. (Przykład buspasów).
Jeżeli istnieją już programy, które będą realizowały cele
strategii, to należy wpisać je do strategii z adnotacją, że taki
dokument już istnieje i jest zgodny ze strategią. Jeżeli istnieją
dokumenty, które nie do końca są zgodne ze strategią, ale
niemożliwa jest ich zmiana – należy umieścić je w strategii z
adnotacją „częściowo realizuje strategię”.

uwzględniono zapis istnieje

odrzucono w
całości

spotkanie w
mieszkanka /
1255 dzielnicy Wola,
mieszkaniec
09.05.2017

Ogólna

Problemem jest niezrozumienie przekazu przez odbiorcę ze
względu na specyficzną terminologię. Strategia traci przez to na uwzględniono
atrakcyjności. Trzeba stworzyć dokument zrozumiały dla częściowo
mieszkańców.

spotkanie w
mieszkanka /
1256 dzielnicy Wola,
mieszkaniec
09.05.2017

Ogólna

Czy powstaną w Warszawie rejony proartystyczne?

pytanie lub
komentarz

spotkanie w
mieszkanka /
1257 dzielnicy Wola,
mieszkaniec
09.05.2017

Ogólna

Czy będzie streszczenie, skrót strategii w języku angielskim?

pytanie lub
komentarz

spotkanie w
mieszkanka /
1258 dzielnicy Wola,
mieszkaniec
09.05.2017

Ogólna

W części „Komunikacja” Uwaga: dodać zdanie dotyczące uwzględniono usprawnienia komunikacji wewnętrznej, poziomej w urzędzie.
zapis istnieje

spotkanie w
mieszkanka /
1259 dzielnicy Wola,
mieszkaniec
09.05.2017

Ogólna

Brak wiary wśród mieszkańców w to, że długoletnie strategie są
realizowane. Często brak zrozumienia tematu wśród uwzględniono mieszkańców, mała wiedza ze względu na brak styczności z zapis istnieje
tematem na co dzień.

Potencjały i
wyzwania

Relatywnie małe zainteresowanie mieszkańców sprawami
miasta oraz deficyt współpracy mieszkańców na rzecz miasta i
uwzględniono jego społeczności (AM)” Uwaga: Jak się interesujesz to urząd
zapis istnieje
skutecznie zniechęca. Mieszkańcy wychodzą do urzędu i
muszą udowadniać urzędnikom, że coś da się zrobić.

spotkanie w
mieszkanka /
1260 dzielnicy Wola,
mieszkaniec
09.05.2017
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Uzasadnienie

System realizacji Strategii jest zaprojektowany w taki sposób, aby
zapewnić elastyczność w sposobie osiągania celów. Zapisy w tym
zakresie znajdują się w rozdziale System realizacji.
Proponowane rozwiązanie wpłynęłoby na zmniejszenie
przejrzystości Strategii, ponieważ programy zgodnie z zapisami
rozdziału System realizacji mają horyzont czasowy 3-7-letni, a
zatem do 2030 roku każdy z celów operacyjnych będzie
realizowany przez 2-4 programy. Nazwy programów mogą
dodatkowo ulegać zmianie.
Zostanie dokonana redakcja tekstu Strategii, co jednak nie
oznacza, że zostaną wyeliminowane specjalistyczne terminy.
Strategia jest najważniejszym dokumentem planistycznym i musi
być sformułowana w sposób profesjonalny, zrozumiały dla
przyszłym realizatorów. Dla mieszkańców i innych grup
interesariuszy będzie przygotowany materiał prezentujący
Strategię w sposób dostosowany do percepcji danej grupy.
Kwestia wsparcia twórców podjęta została w opisie celu 4.2.
Proponowane w pytaniu szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuru Kultury,
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego) oraz rozpatrzone
na etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Po przyjęciu Strategii przez Radę m.st. Warszawy zostaną
przygotowane materiały informacyjno-promocyjne, zarówno w
języku polskim jak i angielskim.
Kwestia usprawniania komunikacji wewnętrznej została zapisana
w celu 1.2., ponadto zapisy dotyczące usprawniania
funkcjonowania urzędu znajdują się w rozdziale System realizacji.
W celu 1.2. zawarte są zapisy mówiące o położeniu nacisku na
edukację obywatelską, upowszechnianiu wiedzy o zakresie
funkcjonowania samorządu i miasta, a także pobudzeniu
zainteresowania sprawami miejskimi.
W celu 1.2. zawarto zapisy m.in. dotyczące wzmacniania misji
urzędników, co jest odpowiedzią na wskazany w uwadze
problem. Zasygnalizowane zjawisko nie zostało w analizach
diagnostycznych podparte danymi, które pozwoliłyby określić jego
skalę, a co za tym idzie rozstrzygnąć czy można zaliczyć go do
kluczowych wyzwań.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

spotkanie w
mieszkanka /
1261 dzielnicy Wola,
mieszkaniec
09.05.2017

Przedmiot uwagi

Potencjały i
wyzwania

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie

„WYZWANIA STOJĄCE PRZED WARSZAWĄ: Niski poziom
uczestnictwa w kulturze w odniesieniu do dostępnej oferty odrzucono w
(AM)” Uwaga: Wysokie ceny często zniechęcają i z tego wynika całości
brak uczestnictwa, a nie z braku chęci.

Wskazana kwestia dotyczy jednej z wielu przyczyn
zidentyfikowanego wyzwania.

spotkanie w
mieszkanka /
1262 dzielnicy Wola,
mieszkaniec
09.05.2017

System realizacji

„Realizacja tego celu wymaga zastosowania systemowych
odrzucono w
rozwiązań, obejmujących (…)” Uwaga: dodać podpunkt
całości
„szkolenia pracowników z języków obcych.”

Kwestia podnoszenia kompetencji urzędników w różnych
obszarach jest zapisana w celu 1.2. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Organizacji Urzędu) oraz rozpatrzone na poziomie programów
wykonawczych do strategii.
Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna
być
dokumentem
o charakterze
ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

spotkanie w
mieszkanka /
1263 dzielnicy Wola,
mieszkaniec
09.05.2017

System realizacji

Uwaga: dodać na schemacie strzałki w drugą stronę, aby odrzucono w
uwidocznić, że zależności są obustronne.
całości

Schemat zostanie uproszczony, strzałki zostaną usunięte.

spotkanie w
mieszkanka /
1264 dzielnicy Wola,
mieszkaniec
09.05.2017

System realizacji

„Partnerzy wewnętrzni: biura Urzędu m.st. Warszawy, dzielnice
uwzględniono
m.st. Warszawy, miejskie jednostki organizacyjne (…)” Uwaga:
częściowo
dodać „miejskie jednostki organizacyjne i pomocnicze (…)”

Zostanie dodane: inne jednostki pomocnicze m.st. Warszawy,
ponieważ dzielnice są również jednostkami pomocniczymi, a są
wymienione w zestawieniu, którego dotyczy uwaga.

spotkanie w
mieszkanka /
1265 dzielnicy Wola,
mieszkaniec
09.05.2017

Wizja

uwzględniono Zmienić „Warszawa to miasto, w którym każdy czuje się jak u
wprowadzono w
siebie, wolny i bezpieczny.”
całości

Uwaga zostanie wprowadzona, ponieważ pozwala na
uwypuklenie otwartości miasta.

„Realizacja tego celu wymaga zastosowania systemowych
rozwiązań, obejmujących (…)” Uwaga: dodać podpunkt odrzucono w
„Szkolenia urzędników ze strategii miejskich leżących w całości
zakresie działań lezących w kompetencjach danego biura”

Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji. Zgłoszona
uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może
zostać uwzględniona. Zwracamy jednak uwagę, że kwestia
usprawnienia funkcjonowania urzędu została podjęta w opisie
celu 1.2. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
strategii.

spotkanie w
mieszkanka /
1266 dzielnicy Wola,
mieszkaniec
09.05.2017

4.2. Generujemy
innowacje
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Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Powinniśmy mieć lepsze porozumienie z władzami, na zasadzie
tworzenia na przykład funduszu partycypacyjnego, na zasadzie
do dalszych prac
tworzenia programów do dyskusji na temat rozwoju naszego
miasta.

spotkanie w
dzielnicy
Żoliborz,
25.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

spotkanie w
dzielnicy
1268
Żoliborz,
25.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.3. Korzystamy z
Jednym z priorytetów miasta powinno być skrócenie i
usług blisko
uproszczenie procedur, wydawania decyzji.
domu

1269

spotkanie w
dzielnicy
Żoliborz,
25.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

2.4. Tworzymy
warunki
przyjazne
biznesowi

1270

spotkanie w
dzielnicy
Żoliborz,
25.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Zwrócenie miasta ku Wiśle, podkreślenie jej roli.
przestrzeni
publicznej

1267

Czy założenie, że Warszawa ma się stać przyjaznym miejscem
nie tylko do mieszkania, ale również do pracy, doprowadzi do
zburzenia bloków, które powstały w miejscu dawnych zakładów
usługowych?

320

do dalszych prac

pytanie lub
komentarz

uwzględniono wprowadzono w
całości

Uzasadnienie
Kwestia dialogu i współrządzenia jest podjęta w celu 1.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Centrum Komunikacji Społecznej) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia dostępu do usług administracji miejskiej jest poruszona w
celu 2.3. Korzystamy z usług blisko domu. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Organizacji Urzędu) oraz rozpatrzone na poziomie programów
wykonawczych do strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Zgodnie z opisem celu 2.4.: "Zapewnienie warunków dla rozwoju
przedsiębiorczości będzie wiązało się z wprowadzeniem
systemowych rozwiązań dostosowanych do potencjałów i
specyfiki poszczególnych dzielnic". Logika interwencji wyrażona
w projekcie Strategii zakłada więc lepsze wykorzystanie obecnych
lokali użytkowych i terenów inwestycyjnych należących do miasta,
a nie wyburzanie istniejących zabudowań.
Kwestia roli nadbrzeży Wisły jako osi przestrzeni publicznych
została uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.1. Natomiast
rola Wisły zostanie jeszcze w projekcie Strategii podkreślona.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Polityka mobilności miała wypracować zasady płatności za
parkingi w strefie niestrzeżonego płatnego parkowania i niestety pytanie lub
nie została przyjęta. Niskie opłaty za parkingi w centrum miasta komentarz
zniechęcają do poruszania się komunikacją miejską.

1271

spotkanie w
dzielnicy
Żoliborz,
25.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
systemu
transportowego

1272

spotkanie w
dzielnicy
Żoliborz,
25.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Umieszczenie w strategii kwestii obwodnicy, odniesienie się do
systemu
niej.
transportowego

spotkanie w
dzielnicy
1273
Żoliborz,
25.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Strategia jest ogólna, ale brakuje zapisu pod tytułem „W
każdym osiedlu, które planujemy - developer ma obowiązek
uwzględniono
zostawić, i nie oddamy tego terenu, 30% na zieleń. Ma zostawić częściowo
miejsce na szkołę i na przedszkole”.

spotkanie w
dzielnicy
1274
Żoliborz,
25.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Infrastruktura uniemożliwiająca swobodne poruszanie się
osobom niepełnosprawnym ruchowo oraz rodzicom z wózkami.

1275

spotkanie w
dzielnicy
Żoliborz,
25.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
4. Innowacyjne
środowisko

W jaki sposób będziecie Państwo rozwijać sport? Czy zostaną
wprowadzone takie programy jak program edukacji kultury
fizycznej lub warszawski program łowienia talentów?

321

do dalszych prac

Uzasadnienie
Maksymalna wysokość opłat za pierwszą godzinę parkowania jest
regulowana ustawą o drogach publicznych, która w art. 13b ust.4
pkt 1. Dodatkowo w pkt. 3 wskazuje: Przy ustalaniu stawek
uwzględnia się progresywne narastanie opłaty przez pierwsze
trzy godziny postoju, przy czym progresja nie może przekraczać
powiększenia stawki opłaty o 20% za kolejne godziny w stosunku
do stawki za poprzednią godzinę postoju. Stawka opłaty za
czwartą godzinę i za kolejne godziny postoju nie może
przekraczać stawki opłaty za pierwszą godzinę postoju.
M.st. Warszawa stosuje obecnie maksymalne stawki za
parkowanie w strefie płatnego parkowania, a co za tym idzie w
świetle prawa nie może ich podnieść.
Kwestia usprawniania systemu transportowego podjęta została w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Projekt Strategii zostanie uzupełniony o zapis dotyczący roli mpzp
oraz o wskaźnik odnoszący się do odsetka powierzchni miasta,
na której do 2030 r. będą obowiązywały miejscowe planu
zagospodarowania przestrzennego. Natomiast kwestie
konkretnego sposobu zagospodarowania przestrzennego znajdą
się w zapisach planów miejscowych.

uwzględniono zapis istnieje

W celu 3.1. oraz 3.3. znajdują się zapisy o likwidacji barier
architektonicznych i przestrzennych oraz projektowaniu
uniwersalnym.

do dalszych prac

Kwestia dostępności miejsc aktywności, w tym sportu, została
podjęta w opisie celu 2.2. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Wskazane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Sportu i Rekreacji) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

spotkanie w
dzielnicy
Żoliborz,
25.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
4. Innowacyjne
środowisko

Warto opisać politykę miasta wobec uczelni wyższych. Mogłoby
to stać się osią odniesienia.

do dalszych prac

spotkanie w
dzielnicy
1277
Żoliborz,
25.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
4. Innowacyjne
środowisko

Brak pomysłu/ koncepcji, gdzie umieścić przemysł, produkcję
tak żeby się rozwijał i nie stracił na atrakcyjności.

do dalszych prac

spotkanie w
dzielnicy
Żoliborz,
25.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Dokumenty powinny być spisane na wielu poziomach trudności,
tak aby komunikat/przekaz docierał do jak największej liczby
osób.

uwzględniono
częściowo

spotkanie w
dzielnicy
1279
Żoliborz,
25.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Warto porównywać Warszawę z innymi miastami w kraju i za
granicą. Takie odniesienia pomagają zwizualizować do czego
dążymy.

odrzucono w
całości

spotkanie w
dzielnicy
Żoliborz,
25.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Strategia powinna zawierać zabezpieczenia, które będą
uniemożliwiały przewrócenie do góry nogami wieloletnich
planów. (odniesienie do propozycji nowego ustroju Warszawy)

odrzucono w
całości

1276

1278

1280
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Uzasadnienie
Kwestia współpracy samorządu z uczelniami została podjęta w
opisie celu 4.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona. Wskazane
w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do
właściwego merytorycznie biura (Centrum Komunikacji
Społecznej) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów
wykonawczych do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia budowania systemu wspierającego rozwój
przedsiębiorstw, w tym przemysłowych, została podjęta w opisie
celów 2.4. i 4.2. Kwestia przeznaczenia poszczególnych terenów
oraz ich funkcji zostanie określona w Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego, które stanowi
przestrzenny wyraz Strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Dokument zostanie poddany redakcji. Dla mieszkańców i innych
grup interesariuszy po przyjęciu Strategii przez Radę m.st.
Warszawy zostaną przygotowane dedykowane opracowania
prezentujące Strategią w uproszczony sposób, w języku
dostosowanym do odbiorcy.
Źródła danych dla wskaźników monitoringu nie pozwalają na
porównania z innymi miastami. Natomiast elementem
uzupełniającym monitoring będą wskaźniki kontekstowe bazujące
na statystyce publicznej (polskiej i unijnej), które będą
porównywane z miastami-benchmarkami.
Nie istnieją mechanizmy zabezpieczające Strategię przed
zmianami wynikającymi ze zmian władz lub uwarunkowań
prawnych.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

spotkanie w
dzielnicy
1281
Żoliborz,
25.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

spotkanie w
dzielnicy
Żoliborz,
25.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

1282

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie

Ogólna

Czy jest w ogóle szansa, żeby w Warszawie było coś takiego
jak Ciało Zdroworozsądkowe, które by dbało o to czy jakaś
aktywność jest zasadna, czy jest potrzebna? W odniesieniu do
budżetu partycypacyjnego jak i całej Warszawy.

odrzucono w
całości

M.st. Warszawa jako jednostka samorządu lokalnego posiada
Radę, reprezentującą mieszkańców, mającą kompetencje
uchwałodawcze, w tym np. stanowienie o budżecie Warszawy czy
Wieloletniej Prognozie Finansowej. Jednocześnie działają różne
gremia konsultacyjno-doradcze złożone z przedstawicieli
środowisk lokalnych, np. Warszawska Rada Działalności Pożytku
Publicznego, Rada ds. Polityki Innowacji, Rada Architektury i
Przestrzeni Publicznej Warszaw, komisje dialogu społecznego,
które opiniują m.in. dokumenty programujące rozwój miasta czy
poszczególne rozwiązania.

Ogólna

Brak nadzoru urzędników nad inwestycjami, ich realizacją.

odrzucono w
całości

Realizowane inwestycje są nadzorowane przez Urząd m.st.
Warszawy. W przypadku zastrzeżeń do konkretnych inwestycji
należy zgłosić je do Urzędu, np. za pośrednictwem systemu
19115.
Zostanie dokonana redakcja tekstu Strategii, co jednak nie
oznacza, że zostaną wyeliminowane specjalistyczne terminy.
Strategia jest najważniejszym dokumentem planistycznym i musi
być sformułowana w sposób profesjonalny, zrozumiały dla
przyszłym realizatorów. Dla mieszkańców i innych grup
interesariuszy będzie przygotowany materiał prezentujący
Strategię w sposób dostosowany do percepcji danej grupy.
Na etapie prac diagnostycznych oraz dyskusji z mieszkańcami i
innymi interesariuszami nie zidentyfikowano problemu
bezpieczeństwa. Wyjątkiem jest bezpieczeństwo ruchu
drogowego (ze szczególnym uwzględnieniem ruchu pieszego i
rowerowego), do które odniesiono się w opisie celu 3.3.

spotkanie w
dzielnicy
Żoliborz,
25.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Dostosowanie języka strategii do możliwości mieszkańców.
Zapisy są mało transparentne.

uwzględniono
częściowo

spotkanie w
dzielnicy
1284
Żoliborz,
25.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Brak zapisów dotyczących bezpieczeństwa. Dokument nie
odpowiada na pytanie co zrobić w kwestii poprawy
bezpieczeństwa.

uwzględniono
częściowo

spotkanie w
dzielnicy
Żoliborz,
25.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Na ile trzeba będzie zmodyfikować i uelastycznić strategię,
jeżeli ustawa metropolitalna wejdzie w życie?

pytanie lub
komentarz

Projekt ustawy posłów Prawa i Sprawiedliwości został wycofany.
Odpowiedź na to pytanie jest niemożliwa z uwagi na
nieprecyzyjność zapisów projektu ustawy w zakresie zadań jakie
miałyby pozostać na poziomie gminy.

odrzucono w
całości

Strategia ukierunkowuje rozwój całego miasta, zwracając
jednocześnie uwagę (cel. 2) na kwestie lokalne. Dzielnice m.st.
Warszawy są uwzględnione w rozdziale System realizacji jako
realizatorzy Strategii, w związku z tym nie ma potrzeby tworzenia
dodatkowych dokumentów. Problemy poszczególnych dzielnic
będą podejmowane w poszczególnych programach dokumentach wykonawczych do celów operacyjnych Strategii.

uwzględniono zapis istnieje

System realizacji Strategii jest tak planowany, aby zapewnić
spójność realizowanych projektów z celami. W rozdziale System
realizacji znajdują się zapisy o systemie oceny projektów.

1283

1285

1286

spotkanie w
dzielnicy
Żoliborz,
25.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Brak przełożenia tego dokumentu na poziom lokalny,
dzielnicowy. Nie pojawia nigdzie, że Warszawa składa się z
obszarów i w jaki sposób to zejdzie na poziom niższy. Dzielnice
borykają się z różnymi problemami. Może warto stworzyć
strategie dla poszczególnych dzielnic.

1287

spotkanie w
dzielnicy
Żoliborz,
25.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Może powstać problem na poziomie interpretacji i wykonania
celów strategii. Mogą powstać rozbieżność pomiędzy ogólnymi
celami, a konkretnymi działaniami na poziomie projektów.
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Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Przedmiot uwagi

spotkanie w
dzielnicy
1288
Żoliborz,
25.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Należy wyeksponować w strategii politykę senioralną (przykład
transportu pionowego w budynkach o niskiej zabudowie i
przeszkód w jego realizacji).

uwzględniono zapis istnieje

spotkanie w
dzielnicy
1289
Żoliborz,
25.04.2017

mieszkanka /
mieszkaniec

System realizacji

Wskaźniki powinny być budowane na podstawie konkretnych
indeksów, a nie deklarowanych postaw/informacji. Lepsze są
twarde wskaźniki.

odrzucono w
całości

Uzasadnienie
Cele określone w projekcie Strategii horyzontalnie rozwiązują
problem jakości życia osób starszych. W ramach celu
strategicznego 1. w wymiarze włączenia w życie społeczności,
zrozumienia itp. W ramach celu 2. poprzez zapewnienie
podstawowych usług i miejsc spędzania wolnego czasu w pobliżu
miejsca zamieszkania, przy uwzględnieniu zasad uniwersalnego
projektowania. Cel 3. z kolei mówi m.in. o likwidacji barier
architektonicznych i przestrzennych oraz rozwoju ciągów
pieszych i transportu publicznego, jak również jakości przestrzeni
publicznych.
Wskaźniki monitoringu Strategii zostaną dopracowane.
Dodatkowo pomiarowi realizacji Strategii będzie towarzyszył
monitoring wskaźników kontekstowych. Do monitoringu realizacji
celów Strategii wykorzystywane są wskaźniki oddające charakter
celu. I w związku z tym mają różne źródła, przy czym każde z
nich jest rzetelne i oparte na reprezentatywnych danych.

5. Uwagi zgłoszone podczas warsztatów

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi
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Uzasadnienie

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Przedmiot uwagi

Uzasadnienie
Kwestia podniesienia sprawności funkcjonowania urzędu została
podjęta w opisie celu 1.2. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Organizacji Urzędu) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia relacji mieszkaniec - urząd została podjęta w opisie celu
1.2. Wspólnie decydujemy o naszym mieście. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Organizacji Urzędu, Centrum Komunikacji Społecznej) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

1290

Warsztat 1 w
XLV LO im.
Traugutta

uczennica /
uczeń

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Większa pomoc urzędu w sprawach większej rangi.

do dalszych prac

1291

Warsztat 1 w
XLV LO im.
Traugutta

uczennica /
uczeń

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Większa pomoc dla osób nie zorientowanych w sprawach
urzędowych.

do dalszych prac

1292

Warsztat 1 w
XLV LO im.
Traugutta

uczennica /
uczeń

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Większe kary za zanieczyszczanie powietrza.

odrzucono - poza
oddziaływaniem

Kwestię kar za zanieczyszczania środowiska regulują Kodeks
Karny (z 6.05.1997) oraz Prawo ochrony środowiska (ustawa z
27.04.2001).

do dalszych prac

Kwestia uporządkowania zasad parkowania została podjęta w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

1293

Warsztat 1 w
XLV LO im.
Traugutta

uczennica /
uczeń

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Więcej P+R.
systemu
transportowego
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Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Treść uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Uzasadnienie

1294

Warsztat 1 w
XLV LO im.
Traugutta

uczennica /
uczeń

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Darmowe dni komunikacji.
systemu
transportowego

do dalszych prac

Kwestie doskonalenia systemu transportu zbiorowego i rozwoju
sieci przystanków komunikacji publicznej zostały podjęte w opisie
celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Mobilności i Transportu) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

1295

Warsztat 1 w
XLV LO im.
Traugutta

uczennica /
uczeń

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia szacunku do drugiego człowieka niezależnie od wieku
została uwzględniona w zakresie interwencji celu 1. oraz celu 1.1.

Większy szacunek dla nieletnich.

1296

Warsztat 1 w
XLV LO im.
Traugutta

uczennica /
uczeń

Cel strategiczny
2. Wygodna
lokalność

Korzystamy z usług blisko domu: dojeżdżamy do celu w ok. 20
minut, dostęp do parków, centrum handlowe, kościół, blisko do
pracy i szkoły, placówki medyczne, urzędy, sklepy spożywcze,
dostęp do rozrywki, blisko do komunikacji miejskiej i
podmiejskiej.

uwzględniono
częściowo

Kwestia dostępności usług publicznych i komercyjnych została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 2.3. Kwestia bliskość
miejsc pracy w stosunku do miejsca zamieszkania została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 2.4. Kwestia
dostępności do miejsc rozrywki została uwzględniona w zakresie
interwencji celu 2.2. Kwestia dostępności rozwoju terenów zieleni
została uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.2. Kwestia
rozwoju sieci tras i przystanków komunikacji publicznej została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.3.

1297

Warsztat 1 w
XLV LO im.
Traugutta

uczennica /
uczeń

Ogólna

Wprowadzenie stref na wzór Krakowa.

odrzucono niezrozumiałe

Uwaga niezrozumiała.

1298

Warsztat 10 w
Zespole Szkół
im. P.
Wysockiego,
11.05.2017

uczennica /
uczeń

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Wzajemny szacunek wśród ludzi.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia wzajemnego szacunku została uwzględniona w zakresie
interwencji celu 1.1.

1299

Warsztat 10 w
Zespole Szkół
im. P.
Wysockiego,
11.05.2017

uczennica /
uczeń

2.1. Mamy dostęp
do szerokiej
Osiedla przeznaczone dla określonej grupy wiekowej.
oferty mieszkań

odrzucono w
całości

Treść uwagi jest sprzeczna ze zgłoszonymi wcześniej przez
mieszkańców postulatami dotyczącymi większej integracji
przedstawicieli różnych grup wiekowych. Kwestia tworzenia
osiedli i mieszkań z uwzględnieniem wymogów osób w różnym
wieku zawarta została w zakresie interwencji celu 2.1.
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1300

Warsztat 10 w
Zespole Szkół
im. P.
Wysockiego,
11.05.2017

uczennica /
uczeń

2.1. Mamy dostęp
do szerokiej
Obniżenie cen mieszkań.
oferty mieszkań

odrzucono - poza
oddziaływaniem

Kwestia oferty mieszkań podjęta została w opisie celu 2.1. Mamy
dostęp do szerokiej oferty mieszkań. Kwestia cen mieszkań jest
jednak regulowana przez rynek a nie samorząd. M.st. Warszawa
może regulować ceny najmu jedynie własnego zasobu.

1301

Warsztat 10 w
Zespole Szkół
im. P.
Wysockiego,
11.05.2017

uczennica /
uczeń

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

uwzględniono
częściowo

Kwestia dostępności miejsc spędzania wolnego czasu została
uwzględniona w celu 2.2. Zakres interwencji tego celu nie skupia
się jednak na konkretnej grupie wiekowej, lecz uwypukla rolę
miejsc spędzania wolnego czasu w kontekście integracji
międzypokoleniowej.

Więcej miejsc do spędzania wolnego czasu dla młodzieży.

1302

Warsztat 10 w
Zespole Szkół
im. P.
Wysockiego,
11.05.2017

uczennica /
uczeń

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Utworzenie sztucznych plaż w okresie letnim.

do dalszych prac

1303

Warsztat 10 w
Zespole Szkół
im. P.
Wysockiego,
11.05.2017

uczennica /
uczeń

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Więcej kawiarni dla ludzi i zwierząt.

do dalszych prac

327

Kwestia atrakcyjnej przestrzeni publicznej podjęta została w
opisie celu 3.1.Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Ochrony
Środowiska) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów
wykonawczych do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia kształtowania użytecznych przestrzeni publicznych
poprzez zróżnicowaną ofertę usług podjęta została w opisie celu
3.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Lokalowej) oraz rozpatrzone
na etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

Lp.

1304

1305

1306

Forma
zgłoszenia
uwagi

Warsztat 10 w
Zespole Szkół
im. P.
Wysockiego,
11.05.2017

Warsztat 10 w
Zespole Szkół
im. P.
Wysockiego,
11.05.2017

Warsztat 10 w
Zespole Szkół
im. P.
Wysockiego,
11.05.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający

uczennica /
uczeń

uczennica /
uczeń

uczennica /
uczeń

Przedmiot uwagi

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

2.4. Tworzymy
warunki
przyjazne
biznesowi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Tworzenie wypożyczalni Mang.

Więcej lokali z tanim jedzeniem.

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Więcej torebek i koszy na psie odchody.
przestrzeni
publicznej

328

Uzasadnienie

do dalszych prac

Kwestia kształtowania użytecznych przestrzeni publicznych
poprzez zróżnicowaną ofertę usług podjęta została w opisie celu
3.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Lokalowej) oraz rozpatrzone
na etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

do dalszych prac

Kwestia kształtowania użytecznych przestrzeni publicznych
poprzez zróżnicowaną ofertę usług podjęta została w opisie celu
3.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Lokalowej) oraz rozpatrzone
na etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

do dalszych prac

Kwestia estetyki przestrzeni podjęta została w opisie celu 3.1.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Ochrony Środowiska) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

Lp.

1307

1308

Forma
zgłoszenia
uwagi

Warsztat 10 w
Zespole Szkół
im. P.
Wysockiego,
11.05.2017

Warsztat 10 w
Zespole Szkół
im. P.
Wysockiego,
11.05.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający

uczennica /
uczeń

uczennica /
uczeń

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Punkty do ładowania przedmiotów elektronicznych np.
przestrzeni
telefonów, laptopów w miejscach publicznych.
publicznej

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Tworzenie kawiarni połączonych z czytelniami.
przestrzeni
publicznej

1309

Warsztat 10 w
Zespole Szkół
im. P.
Wysockiego,
11.05.2017

uczennica /
uczeń

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

1310

Warsztat 10 w
Zespole Szkół
im. P.
Wysockiego,
11.05.2017

uczennica /
uczeń

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Nowe chodniki i ścieżki rowerowe.
systemu
transportowego

Więcej koszy segregujących odpady.
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Uzasadnienie

do dalszych prac

Kwestia kształtowania użytecznych przestrzeni publicznych
poprzez zróżnicowaną ofertę usług podjęta została w opisie celu
3.1.Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Lokalowej) oraz rozpatrzone
na etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

do dalszych prac

Kwestia kształtowania użytecznych przestrzeni publicznych
poprzez zróżnicowaną ofertę usług podjęta została w opisie celu
3.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Lokalowej) oraz rozpatrzone
na etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

do dalszych prac

Kwestie gospodarki odpadami i kształtowania postaw
proekologicznych podjęte zostały w opisie celu 3.2. Zgłoszona
uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może
zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe
rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego merytorycznie
biura (Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia rozwoju transportu rowerowego i ciągów pieszych została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.3.

Lp.

1311

Forma
zgłoszenia
uwagi
Warsztat 10 w
Zespole Szkół
im. P.
Wysockiego,
11.05.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający

uczennica /
uczeń

Przedmiot uwagi

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

1312

Warsztat 10 w
Zespole Szkół
im. P.
Wysockiego,
11.05.2017

uczennica /
uczeń

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

1313

Warsztat 10 w
Zespole Szkół
im. P.
Wysockiego,
11.05.2017

uczennica /
uczeń

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

1314

Warsztat 10 w
Zespole Szkół
im. P.
Wysockiego,
11.05.2017

uczennica /
uczeń

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie

uwzględniono zapis istnieje

Cel 4.1. kładzie nacisk na rozwój twórczego potencjału
mieszkańców, w tym m.in. rozwój kompetencji wymaganych przez
zawody przyszłości.

Tworzenie wypożyczalni instrumentów muzycznych (oraz
pokoje, w których ludzie mogą ich używać).

do dalszych prac

Kwestia zwiększania aktywności artystycznej mieszkańców
podjęta została w opisie celu 4.1. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Rozwoju Gospodarczego) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Rozwijanie młodych umysłów.

uwzględniono
częściowo

Kwestia rozwoju twórczego potencjału i umiejętności ludzi została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 4.1. W opisie
zaznaczono, że wsparcie ukierunkowane zostanie przede
wszystkim na dzieci i młodzież.

do dalszych prac

Kwestia podnoszenia kompetencji i ukierunkowaniem wsparcia
przede wszystkim na dzieci i młodzież podjęta została w opisie
celu 4.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Edukacji) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Ludzie powinni mieć możliwość zdobycia dobrej pracy.

Więcej warsztatów dla młodzieży, które można później wpisać
do CV.

330

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Treść uwagi

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Uzasadnienie

1315

Warsztat 10 w
Zespole Szkół
im. P.
Wysockiego,
11.05.2017

uczennica /
uczeń

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Uczenie czerpania informacji od innych - wzajemna nauka.

do dalszych prac

Kwestia podnoszenia kompetencji i ukierunkowaniem wsparcia
przede wszystkim na dzieci i młodzież podjęta została w opisie
celu 4.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Edukacji) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

1316

Warsztat 10 w
Zespole Szkół
im. P.
Wysockiego,
11.05.2017

uczennica /
uczeń

4.3. Przyciągamy
talenty i liderów

Nieprzyjmowanie imigrantów.

odrzucono w
całości

Treść uwagi jest sprzeczna ze zgłoszonymi wcześniej przez
mieszkańców postulatami dotyczącymi otwartości Warszawy na
świat i integracji nowych mieszkańców.

1317

Warsztat 10 w
Zespole Szkół
im. P.
Wysockiego,
11.05.2017

uczennica /
uczeń

4.4. Inspirujemy
świat

Korzystanie z możliwości jakie daje współpraca
międzynarodowa - poznawanie języka, kultury.

do dalszych prac

Kwestia współpracy międzynarodowej podjęta została w opisie
celu 4.4. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

1318

Warsztat 11 w
Technikum nr
11 im. P.
Wysockiego,
11.05.2017

uczennica /
uczeń

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Więcej boisk sportowych.

do dalszych prac

Kwestia dostępności infrastruktury sportowej została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 2.2.

1319

Warsztat 11 w
Technikum nr
11 im. P.
Wysockiego,
11.05.2017

uczennica /
uczeń

2.4. Tworzymy
warunki
przyjazne
biznesowi

Promowanie lokalnych firm.

uwzględniono zapis istnieje

Cel zakłada, że: "Zapewnienie warunków dla rozwoju
przedsiębiorczości będzie wiązało się z wprowadzeniem
systemowych rozwiązań dostosowanych do potencjałów i
specyfiki poszczególnych dzielnic. (…) Wprowadzone zostaną
rozwiązania promujące lokalne produkty i usługi".
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Lp.

1320

1321

Forma
zgłoszenia
uwagi

Warsztat 11 w
Technikum nr
11 im. P.
Wysockiego,
11.05.2017

Warsztat 11 w
Technikum nr
11 im. P.
Wysockiego,
11.05.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający

uczennica /
uczeń

uczennica /
uczeń

Przedmiot uwagi

Treść uwagi

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Więcej miejsc w autobusach.
systemu
transportowego

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Darmowa komunikacja publiczna.
systemu
transportowego

Rozstrzygnięcie
uwag

Uzasadnienie

do dalszych prac

Kwestie przyjazności systemu transportowego i doskonalenia
transportu zbiorowego podjęte zostały w opisie celu 3.3.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Mobilności i Transportu) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

do dalszych prac

Kwestie przyjazności systemu transportowego i doskonalenia
transportu zbiorowego podjęte zostały w opisie celu 3.3.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Mobilności i Transportu) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

1322

Warsztat 11 w
Technikum nr
11 im. P.
Wysockiego,
11.05.2017

uczennica /
uczeń

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Promowanie zawodów rozwijających się, dających możliwości
wysokich zarobków w przyszłości.

do dalszych prac

Kwestia podnoszenia kompetencji i ukierunkowaniem wsparcia
przede wszystkim na dzieci i młodzież podjęta została w opisie
celu 4.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Edukacji) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

1323

Warsztat 11 w
Technikum nr
11 im. P.
Wysockiego,
11.05.2017

uczennica /
uczeń

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Swobodna wymiana myśli pomiędzy ludźmi, nastawienie na
rozmowę, słuchanie nowych pomysłów.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia budowania więzi i relacji społecznych została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 1.1.
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Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Przedmiot uwagi

Uzasadnienie

1324

Warsztat 12 w
Technikum nr
11 im. P.
Wysockiego,
11.05.2017

uczennica /
uczeń

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Wydłużenie godzin otwarcia urzędów.

do dalszych prac

Kwestia zmian funkcjonowania urzędu została podjęta w opisie
celu 1.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Organizacji Urzędu) oraz rozpatrzone
na etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

1325

Warsztat 12 w
Technikum nr
11 im. P.
Wysockiego,
11.05.2017

uczennica /
uczeń

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Przyjazna, milsza obsługa w urzędach.

uwzględniono
częściowo

Kwestia poprawy funkcjonowania urzędu została uwzględniona w
zakresie interwencji celu 1.2.

Więcej siłowni plenerowych.

do dalszych prac

Kwestia dostępności infrastruktury rekreacyjnej została podjęta w
opisie celu 2.2. Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Sportu i Rekreacji) oraz rozpatrzone
na etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestie rozwijania i wykorzystywania potencjału mieszkańców
Warszawy oraz ukierunkowania wsparcia przede wszystkim na
dzieci i młodzież zostały uwzględnione w zakresie interwencji celu
4.1.

Kwestia dobrych relacji między ludźmi została uwzględniona w
zakresie interwencji 1.1.

1326

Warsztat 12 w
Technikum nr
11 im. P.
Wysockiego,
11.05.2017

uczennica /
uczeń

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

1327

Warsztat 12 w
Technikum nr
11 im. P.
Wysockiego,
11.05.2017

uczennica /
uczeń

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Wykorzystanie potencjału drzemiącego w młodzieży.

uwzględniono
częściowo

1328

Warsztat 12 w
Technikum nr
11 im. P.
Wysockiego,
11.05.2017

uczennica /
uczeń

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Brak zawiści.

uwzględniono zapis istnieje
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Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Przedmiot uwagi

1329

Warsztat 12 w
Technikum nr
11 im. P.
Wysockiego,
11.05.2017

uczennica /
uczeń

Ogólna

1330

Warsztat 13 w
Technikum nr
11 im. P.
Wysockiego,
11.05.2017

uczennica /
uczeń

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Więcej ławek w przestrzeniach publicznych.
przestrzeni
publicznej

Rozwijanie kwestii bezpieczeństwa w pobliżu miejsca
zamieszkania.

odrzucono w
całości

Dbanie o bezpieczeństwo ustawowo wchodzi w zakres
obowiązkowych zadań samorządu, które realizowane są na
bieżąco. Ponadto na etapie diagnozy społeczno-gospodarczej
brak poczucia bezpieczeństwa nie został zidentyfikowany jako
kluczowy problem Warszawy.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia kształtowania użytecznych przestrzeni publicznych
poprzez wykorzystywanie małej architektury została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.1.

1331

Warsztat 13 w
Technikum nr
11 im. P.
Wysockiego,
11.05.2017

uczennica /
uczeń

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Lepsze elektryczne autobusy.
systemu
transportowego

do dalszych prac

1332

Warsztat 13 w
Technikum nr
11 im. P.
Wysockiego,
11.05.2017

uczennica /
uczeń

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Więcej wieżowców.

do dalszych prac

1333

Warsztat 14 w
Technikum nr
11 im. P.
Wysockiego,
11.05.2017

uczennica /
uczeń

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Tworzenie ośrodków kulturowych.

uwzględniono zapis istnieje

334

Uzasadnienie

Kwestie przyjazności systemu transportowego i doskonalenia
transportu zbiorowego podjęte zostały w opisie celu 3.3.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Mobilności i Transportu) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia zwiększania zwartości zabudowy została podjęta w
opisie celu 3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Architektury i Planowania Przestrzennego) oraz rozpatrzone na
etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie
z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term
Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku
strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze
ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i
operacyjnych. W związku z tym strategia nie powinna zawierać
konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia zwiększania dostępności instytucji kultury została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 2.2.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Przedmiot uwagi

Uzasadnienie

1334

Warsztat 14 w
Technikum nr
11 im. P.
Wysockiego,
11.05.2017

uczennica /
uczeń

2.4. Tworzymy
warunki
przyjazne
biznesowi

Wspieranie małych przedsiębiorstw.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Wprowadzono następujący zapis: "W tym kontekście wygoda
działania wiąże się z zapewnieniem odpowiednich warunków do
rozwoju istniejących, tworzenia i przyciągania nowych firm,
szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw".

1335

Warsztat 14 w
Technikum nr
11 im. P.
Wysockiego,
11.05.2017

uczennica /
uczeń

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Więcej zielonych przestrzeni.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia rozwoju terenów zieleni została uwzględniona w zakresie
interwencji celu 3.2.

1336

Warsztat 14 w
Technikum nr
11 im. P.
Wysockiego,
11.05.2017

uczennica /
uczeń

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Szeroko rozwinięta komunikacja miejska.
systemu
transportowego

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia rozwoju sieci tras i przystanków komunikacji publicznej
została uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.3.

1337

Warsztat 14 w
Technikum nr
11 im. P.
Wysockiego,
11.05.2017

uczennica /
uczeń

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Więcej warsztatów przygotowujących do pracy.

do dalszych prac

Kwestia podnoszenia kompetencji i ukierunkowaniem wsparcia
przede wszystkim na dzieci i młodzież podjęta została w opisie
celu 4.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Edukacji) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

1338

Warsztat 14 w
Technikum nr
11 im. P.
Wysockiego,
15.05.2017

uczennica /
uczeń

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Nasze prośby są rozpatrywane.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia dotycząca wiedzy o potrzebach mieszkańców i
możliwościach ich zaspokojenia uwzględniona została w zakresie
interwencji celu 1.2.

1339

Warsztat 14 w
Technikum nr
11 im. P.
Wysockiego,
15.05.2017

uczennica /
uczeń

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Nie tolerujemy rasizmu.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia szacunku niezależnie od cech człowieka została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 1. oraz celu 1.1.
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Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie

1340

Warsztat 14 w
Technikum nr
11 im. P.
Wysockiego,
15.05.2017

uczennica /
uczeń

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Nie ograniczamy i nie negujemy innych pomysłów.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia generowania pomysłów (innowacji) uwzględniona została
w zakresie interwencji celu 4.2.

1341

Warsztat 14 w
Technikum nr
11 im. P.
Wysockiego,
15.05.2017

uczennica /
uczeń

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Spotkania z osobami związanymi z danym miejscem i jego
historią.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia poszanowania historii miejsca uwzględniona została w
zakresie interwencji celu 1., zaś kwestie poznawanie osób
zamieszkujących dany budynek, osiedle, rejon uwzględniona
została w zakresie interwencji celu 1.1.

1342

Warsztat 15 w
Zespole Szkół
im. P.
Wysockiego,
15.05.2017

uczennica /
uczeń

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Zmniejszenie wycinki lasów i pól.

odrzucono - poza
oddziaływaniem

Uwaga odnosi się do kwestii, które są regulowane prawnie na
poziomie kraju.

1343

Warsztat 15 w
Zespole Szkół
im. P.
Wysockiego,
15.05.2017

uczennica /
uczeń

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Elektroniczne mapy Warszawy rozmieszczone w różnych
punktach miasta.

do dalszych prac

Kwestia eksperymentowania i testowania nowych rozwiązań w
różnych obszarach życia społecznego została podjęta w opisie
celu 4.2., zaś kwestia systemu informacji dla mieszkańców i
odwiedzających została podjęta w opisie celu 3.1. Zgłoszona
uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może
zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe
rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego merytorycznie
biura (Biuro Geodezji i Katastru) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

1344

Warsztat 17 w
Technikum nr
11 im. P.
Wysockiego,
15.05.2017

uczennica /
uczeń

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Mieszkaniec i jego potrzeby na pierwszym miejscu.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia pierwszoplanowej roli mieszkańców została
uwzględniona w zapisie wizji oraz w zakresie interwencji celu 1.2.

1345

Warsztat 17 w
Technikum nr
11 im. P.
Wysockiego,
15.05.2017

uczennica /
uczeń

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Więcej miejsc na odpoczynek.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia dostępności miejsc spędzania wolnego czasu została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 2.2.
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Lp.

1346

1347

Forma
zgłoszenia
uwagi
Warsztat 17 w
Technikum nr
11 im. P.
Wysockiego,
15.05.2017

Warsztat 17 w
Technikum nr
11 im. P.
Wysockiego,
15.05.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający

uczennica /
uczeń

uczennica /
uczeń

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Przedmiot uwagi

Więcej zieleni.

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Więcej buspasów.
systemu
transportowego

Uzasadnienie

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia rozwoju terenów zieleni została uwzględniona w zakresie
interwencji celu 3.2.

do dalszych prac

Kwestie doskonalenia systemu transportu zbiorowego i rozwoju
sieci przystanków komunikacji publicznej zostały podjęte w opisie
celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Mobilności i Transportu) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

1348

Warsztat 17 w
Technikum nr
11 im. P.
Wysockiego,
15.05.2017

uczennica /
uczeń

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Nowsza komunikacja publiczna.
systemu
transportowego

do dalszych prac

Kwestie doskonalenia systemu transportu zbiorowego i rozwoju
sieci przystanków komunikacji publicznej zostały podjęte w opisie
celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Mobilności i Transportu) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

1349

Warsztat 17 w
Technikum nr
11 im. P.
Wysockiego,
15.05.2017

uczennica /
uczeń

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Lepsza infrastruktura.

odrzucono w
całości

Uwaga mało precyzyjna.

1350

Warsztat 17 w
Technikum nr
11 im. P.
Wysockiego,
15.05.2017

uczennica /
uczeń

Cel strategiczny
4. Innowacyjne
środowisko

Realizowanie pomysłów mieszkańców.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia rozwoju pomysłów została uwzględniona w zakresie
interwencji celu 4.2. Kwestia współzarządzania została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 1.2.
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Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Przedmiot uwagi

Uzasadnienie

1351

Warsztat 18 w
LO im.
Sienkiewicza,
15.05.2017

uczennica /
uczeń

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Więcej miejsc zagospodarowanych do wypoczynku w plenerze.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia miejsc spędzania wolnego czasu w otwartej przestrzeni
miasta została uwzględniona w zakresie interwencji celu 2.2.

1352

Warsztat 18 w
LO im.
Sienkiewicza,
15.05.2017

uczennica /
uczeń

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Więcej rozrywki.

odrzucono w
całości

Na etapie diagnozy społeczno-gospodarczej niedobór miejsc
rozrywki nie został zidentyfikowany jako kluczowy problem
Warszawy.

do dalszych prac

Kwestia dostępności usług została podjęta w opisie celu 2.3.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Lokalowej)) oraz rozpatrzone
na etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

1353

Warsztat 18 w
LO im.
Sienkiewicza,
15.05.2017

uczennica /
uczeń

2.3. Korzystamy z
usług blisko
Więcej biobazarów.
domu

1354

Warsztat 18 w
LO im.
Sienkiewicza,
15.05.2017

uczennica /
uczeń

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Działające windy w centrum Warszawy.
przestrzeni
publicznej

do dalszych prac

Kwestia eliminacji barier architektonicznych i przestrzennych
została podjęta w opisie celu 3.1. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

1355

Warsztat 18 w
LO im.
Sienkiewicza,
15.05.2017

uczennica /
uczeń

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia ograniczenia emisji szkodliwych substancji do powietrza
została uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.2.

1356

Warsztat 18 w
LO im.
Sienkiewicza,
15.05.2017

uczennica /
uczeń

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Więcej zieleni.
systemu
transportowego

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia rozwoju terenów zieleni została uwzględniona w zakresie
interwencji celu 3.2.

Mniej smogu.

338

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Treść uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Uzasadnienie

1357

Warsztat 18 w
LO im.
Sienkiewicza,
15.05.2017

uczennica /
uczeń

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Darmowa komunikacja miejska.
systemu
transportowego

do dalszych prac

Kwestia przyjaznego systemu transportowego została podjęta w
opisie celu 3.3. Korzystamy z przyjaznego systemu
transportowego. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

1358

Warsztat 18 w
LO im.
Sienkiewicza,
15.05.2017

uczennica /
uczeń

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Więcej ścieżek rowerowych.
systemu
transportowego

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia rozwoju systemu transportu rowerowego została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.3.

1359

Warsztat 18 w
LO im.
Sienkiewicza,
15.05.2017

uczennica /
uczeń

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

do dalszych prac

Urząd Miasta nie ma wpływu na organizację pracy uczelni
wyższych.

do dalszych prac

Kwestia podnoszenia różnych kompetencji przez mieszkańców
została podjęta w opisie celu 4.1. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Edukacji) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów
wykonawczych do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

1360

Warsztat 18 w
LO im.
Sienkiewicza,
15.05.2017

uczennica /
uczeń

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Więcej kierunków studiów.

Tworzenie zajęć o różnorodnej tematyce.
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Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

1361

Warsztat 18 w
LO im.
Sienkiewicza,
15.05.2017

uczennica /
uczeń

4.4. Inspirujemy
świat

Międzynarodowe wymiany uczniów w wieku 16-26 lat.

do dalszych prac

1362

Warsztat 18 w
LO im.
Sienkiewicza,
15.05.2017

uczennica /
uczeń

Cel strategiczny
4. Innowacyjne
środowisko

Ulepszenie sprzętu szkolnego.

do dalszych prac

1363

Warsztat 18 w
LO im.
Sienkiewicza,
15.05.2017

uczennica /
uczeń

Cel strategiczny
4. Innowacyjne
środowisko

Innowacyjne formy prowadzenia zajęć w szkołach.

do dalszych prac

1364

Warsztat 18 w
LO im.
Sienkiewicza,
15.05.2017

uczennica /
uczeń

Cel strategiczny
4. Innowacyjne
środowisko

Stworzenie "pojemników myśli" w miejscach takich jak np.
muzea, kino.

odrzucono niezrozumiałe

340

Uzasadnienie
Kwestia nawiązywania relacji zagranicznych została podjęta w
opisie celu 4.4. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Edukacji)
oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych
do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia rozwijania twórczego potencjału została podjęta w opisie
celu 4.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Edukacji) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia rozwijania twórczego potencjału została podjęta w opisie
celu 4.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Edukacji) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Uwaga niezrozumiała.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Przedmiot uwagi

Uzasadnienie
Kwestie budowania więzi społecznych i dobrych relacji zostały
podjęte w opisie celu 1.1. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Edukacji) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów
wykonawczych do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia podnoszenia kompetencji i ukierunkowaniem wsparcia
przede wszystkim na dzieci i młodzież podjęta została w opisie
celu 4.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Edukacji) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

1365

Warsztat 18 w
LO im.
Sienkiewicza,
15.05.2017

uczennica /
uczeń

Cel strategiczny
4. Innowacyjne
środowisko

Lekcje poprawnej i kulturalnej dyskusji.

do dalszych prac

1366

Warsztat 18 w
LO im.
Sienkiewicza,
15.05.2017

uczennica /
uczeń

Cel strategiczny
4. Innowacyjne
środowisko

Zajęcia wprowadzające do zawodu np. praca jako lekarz wycieczka do szpitala.

do dalszych prac

1367

Warsztat 18 w
LO im.
Sienkiewicza,
15.05.2017

uczennica /
uczeń

Ogólna

Piątki wolne od szkoły.

odrzucono - poza
oddziaływaniem

Kwestia nie jest regulowana przez samorząd lokalny.

do dalszych prac

Kwestia usprawnienia przemieszczania się w wymiarze lokalnym i
ogólnomiejskim została podjęta w opisie celu 3.3. Zgłoszona
uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może
zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe
rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego merytorycznie
biura (Biuro Polityki Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na
etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie
z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term
Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku
strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze
ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i
operacyjnych. W związku z tym strategia nie powinna zawierać
konkretnych projektów do realizacji.

1368

Warsztat 19 w
XLV LO im.
Traugutta

uczennica /
uczeń

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Więcej ulic = mniejsze korki.
systemu
transportowego

341

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Przedmiot uwagi

Uzasadnienie
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia wykluczenia społecznego została podjęta w opisie celu
1.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

1369

Warsztat 21 w
Zespole Szkół
nr 42,
15.05.2017

uczennica /
uczeń

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Powinniśmy zwiedzać inną okolicę.

do dalszych prac

1370

Warsztat 21 w
Zespole Szkół
nr 42,
15.05.2017

uczennica /
uczeń

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Wspieranie osób uboższych, których np. nie stać na edukację
lub rozwijanie umiejętności.

do dalszych prac

uczennica /
uczeń

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Opowiadamy o mieście, w którym mieszkamy.

odrzucono niezrozumiałe

Uwaga niezrozumiała.

uczennica /
uczeń

2.1. Mamy dostęp
do szerokiej
Tańsze mieszkania.
oferty mieszkań

odrzucono - poza
oddziaływaniem

Ceny mieszkań (zarówno kupna i najmu) są regulowane przez
rynek a nie samorząd lokalny. M.st. Warszawa może jedynie
oddziaływać na własny zasób (mieszkania komunalne).

uczennica /
uczeń

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia miejsc spędzania wolnego czasu w otwartej przestrzeni
publicznej została uwzględniona w zakresie interwencji celu 2.2.

1371

1372

1373

Warsztat 21 w
Zespole Szkół
nr 42,
15.05.2017
Warsztat 21 w
Zespole Szkół
nr 42,
15.05.2017
Warsztat 21 w
Zespole Szkół
nr 42,
15.05.2017

Potrzeba więcej miejsc do spędzania wolnego czasu na
zewnątrz.

1374

Warsztat 21 w
Zespole Szkół
nr 42,
15.05.2017

uczennica /
uczeń

2.3. Korzystamy z
Mniejsze kolejki do usług ochrony zdrowia, wsparcia seniorów,
usług blisko
edukacji.
domu

uwzględniono
częściowo

1375

Warsztat 21 w
Zespole Szkół
nr 42,
15.05.2017

uczennica /
uczeń

2.4. Tworzymy
warunki
przyjazne
biznesowi

uwzględniono
częściowo

Pomoc państwa w rozwijaniu własnego biznesu.

342

Kwestia dostępności placówek edukacyjnych została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 2.3. Kwestia
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu została uwzględniona
w zakresie interwencji celu 1.1. Kwestia kolejek do usług ochrony
zdrowia nie wchodzi w zakres oddziaływania samorządu
gminnego i powiatowego.
Co do zasady samorząd miejski nie ma możliwości kształtowania
polityki państwa. Niemniej jednak, cały cel 2.4. oraz cel 4. dotyczą
bezpośrednio lub pośrednio zagadnienia rozwoju
przedsiębiorczości. Zakres interwencji jest w tym przypadku
ograniczany kompetencjami samorządu miejskiego, ale cel
polegający na wspieraniu tworzenia nowych i rozwoju istniejących
przedsiębiorstw będzie w ramach strategii realizowany.

Lp.

1376

1377

1378

Forma
zgłoszenia
uwagi

Warsztat 21 w
Zespole Szkół
nr 42,
15.05.2017

Warsztat 21 w
Zespole Szkół
nr 42,
15.05.2017
Warsztat 21 w
Zespole Szkół
nr 42,
15.05.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający

uczennica /
uczeń

uczennica /
uczeń

uczennica /
uczeń

Przedmiot uwagi

Treść uwagi

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Specjalne ścieżki windy i podjazdy dla osób na wózkach, z
przestrzeni
wózkiem i z bagażem.
publicznej

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Więcej punktów informacyjnych w mieście.
przestrzeni
publicznej
3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Więcej linii komunikacji publicznej.
systemu
transportowego

Rozstrzygnięcie
uwag

Uzasadnienie

do dalszych prac

Kwestia eliminacji barier architektonicznych i przestrzennych
została podjęta w opisie celu 3.1. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Architektury i Planowania Przestrzennego) oraz rozpatrzone na
etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie
z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term
Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku
strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze
ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i
operacyjnych. W związku z tym strategia nie powinna zawierać
konkretnych projektów do realizacji.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia systemu informacji dla mieszkańców i odwiedzających
została uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.1.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia rozwoju sieci tras komunikacji publicznej została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.3.

1379

Warsztat 21 w
Zespole Szkół
nr 42,
15.05.2017

uczennica /
uczeń

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Zapewnianie praktyk w szkołach.

do dalszych prac

1380

Warsztat 21 w
Zespole Szkół
nr 42,
15.05.2017

uczennica /
uczeń

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Warsztaty i zajęcia praktyczne rozwijające zdolności
współpracy.

do dalszych prac

343

Kwestia rozwijania twórczego potencjału została podjęta w opisie
celu 4.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Edukacji) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia rozwijania twórczego potencjału została podjęta w opisie
celu 4.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Edukacji) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

1381

Warsztat 22 w
Zespole Szkół
Samochodowy
ch i Licealnych
nr 3

uczennica /
uczeń

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Przystosowanie wszystkich przejść i wejść do miejsc
przestrzeni
publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
publicznej

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia eliminacji barier architektonicznych i przestrzennych
została uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.1. oraz 3.3.
Ponadto w celu 3.1. mowa jest o projektowaniu uniwersalnym, a
więc odpowiadającym na potrzeby wszystkich użytkowników
miasta.

1382

Warsztat 22 w
Zespole Szkół
Samochodowy
ch i Licealnych
nr 3

uczennica /
uczeń

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia rozwoju terenów zieleni została uwzględniona w zakresie
interwencji celu 3.2., natomiast kwestia przestrzeni publicznych
została uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.1.

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Przedmiot uwagi

Więcej parków i plaż.

1383

Warsztat 22 w
Zespole Szkół
Samochodowy
ch i Licealnych
nr 3

uczennica /
uczeń

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Buspasy dla motocykli.
systemu
transportowego

do dalszych prac

1384

Warsztat 22 w
Zespole Szkół
Samochodowy
ch i Licealnych
nr 3

uczennica /
uczeń

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Stosowne ograniczenia prędkości.
systemu
transportowego

do dalszych prac

344

Uzasadnienie

Kwestia poprawy jakości przemieszczania się po mieście z
poszanowaniem wszystkich uczestników ruchu została podjęta w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia wzmacniania bezpieczeństwa ruchu drogowego została
podjęta w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Treść uwagi

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Uzasadnienie

1385

Warsztat 22 w
Zespole Szkół
Samochodowy
ch i Licealnych
nr 3

uczennica /
uczeń

4.2. Generujemy
innowacje

Tablety zamiast książek we wszystkich szkołach.

do dalszych prac

Zwracamy jednak uwagę, że kwestia testowania nowych
rozwiązań w różnych obszarach życia społecznego została
podjęta w opisie celu 4.2. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Edukacji) oraz rozpatrzone na poziomie programów
wykonawczych do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

1386

Warsztat 22 w
Zespole Szkół
Samochodowy
ch i Licealnych
nr 3

uczennica /
uczeń

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Zlikwidowanie zakazu palenia w miejscach publicznych.

odrzucono - poza
oddziaływaniem

Kwestia likwidacji zakazu palenia w miejscach publicznych
wykracza poza kompetencje samorządu terytorialnego.

1387

Warsztat 22 w
Zespole Szkół
Samochodowy
ch i Licealnych
nr 3

uczennica /
uczeń

Ogólna

4 miesiące wakacji.

odrzucono - poza
oddziaływaniem

Długość przerwy wakacyjnej w szkołach regulują przepisy
krajowe a nie regulacje m.st. Warszawy.

1388

Warsztat 22 w
Zespole Szkół
Samochodowy
ch i Licealnych
nr 3

uczennica /
uczeń

Ogólna

Tańsze OC.

odrzucono - poza
oddziaływaniem

Ceny ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej są regulowane
przez rynek a nie samorząd lokalny.

odrzucono w
całości

W projekcie Strategii kwestia bezpieczeństwa (jego zapewnienie)
jest podniesiona w celu 3.3. Korzystamy z przyjaznego systemu
transportowego (bezpieczeństwo ruchu drogowego, w
szczególności rowerzystów i pieszych). W świetle zgłoszonych do
projektu Strategii uwag bezpieczeństwo zostanie również
uwzględnione w celu 3.1. Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni
publicznej. W związku z tym zgłoszona uwaga stoi w
sprzeczności z innymi uwagami i oczekiwaniami, i nie zostanie
uwzględniona. Mimo to proponowane w uwadze rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biura
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

1389

Warsztat 22 w
Zespole Szkół
Samochodowy
ch i Licealnych
nr 3

uczennica /
uczeń

Ogólna

Mniej straży miejskiej.
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Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Treść uwagi

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Uzasadnienie

1390

Warsztat 22 w
Zespole Szkół
Samochodowy
ch i Licealnych
nr 3

uczennica /
uczeń

Ogólna

Możliwość zrobienia karty motorowerowej w szkołach.

do dalszych prac

Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Edukacji) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

1391

Warsztat 22 w
Zespole Szkół
Samochodowy
ch i Licealnych
nr 3

uczennica /
uczeń

Ogólna

Zniżki dla aut powyżej 200 KM.

odrzucono niezrozumiałe

Uwaga niezrozumiała.

1392

Warsztat 23 w
Zespole Szkół
Samochodowy
ch i Licealnych
nr 3

uczennica /
uczeń

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Budowa buspasów dla motocykli.
systemu
transportowego

do dalszych prac

1393

Warsztat 23 w
Zespole Szkół
Samochodowy
ch i Licealnych
nr 3

uczennica /
uczeń

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Budowa obwodnic.
systemu
transportowego

do dalszych prac
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Kwestia poprawy jakości przemieszczania się po mieście z
poszanowaniem wszystkich uczestników ruchu została podjęta w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia poprawy jakości przemieszczania się po mieście z
poszanowaniem wszystkich uczestników ruchu została podjęta w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Przedmiot uwagi

1394

Warsztat 23 w
Zespole Szkół
Samochodowy
ch i Licealnych
nr 3

uczennica /
uczeń

Ogólna

Zalegalizowane graffiti.

odrzucono - poza
oddziaływaniem

1395

Warsztat 24 w
Zespole Szkół
nr 35

uczennica /
uczeń

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Więcej autobusów komunikacji publicznej.
systemu
transportowego

do dalszych prac

1396

Warsztat 24 w
Zespole Szkół
nr 35

uczennica /
uczeń

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Tańsza komunikacja publiczna.
systemu
transportowego

do dalszych prac
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Uzasadnienie
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji. Zgłoszona
uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może
zostać uwzględniona. Zwracamy jednak uwagę, że kwestia
podnoszenia atrakcyjności przestrzeni publicznych poprzez
działania kulturalne została podjęta w opisie celu 3.1.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura oraz rozpatrzone
na etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii.
Kwestie przyjazności systemu transportowego i doskonalenia
transportu zbiorowego podjęte zostały w opisie celu 3.3.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Mobilności i Transportu) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestie przyjazności systemu transportowego i doskonalenia
transportu zbiorowego podjęte zostały w opisie celu 3.3.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Mobilności i Transportu) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

Lp.

1397

Forma
zgłoszenia
uwagi

Warsztat 24 w
Zespole Szkół
nr 35

Osoba /
podmiot
zgłaszający

uczennica /
uczeń

Przedmiot uwagi

Treść uwagi

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Większa częstotliwość kursowania tramwajów i autobusów.
systemu
transportowego

Rozstrzygnięcie
uwag

Uzasadnienie

do dalszych prac

Kwestie przyjazności systemu transportowego i doskonalenia
transportu zbiorowego podjęte zostały w opisie celu 3.3.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Mobilności i Transportu) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

1398

Warsztat 24 w
Zespole Szkół
nr 35

uczennica /
uczeń

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Częstsze dni darmowej komunikacji.
systemu
transportowego

do dalszych prac

1399

Warsztat 24 w
Zespole Szkół
nr 35

uczennica /
uczeń

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Więcej elektrycznych pojazdów komunikacji.
systemu
transportowego

do dalszych prac

1400

Warsztat 24 w
Zespole Szkół
nr 35

uczennica /
uczeń

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

uwzględniono zapis istnieje

Aby wspólnota była odpowiedzialna potrzeba zrozumienia
innych ludzi i respektowania ich wizji i przekonań.
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Kwestie doskonalenia systemu transportowego i doskonalenia
transportu zbiorowego podjęte zostały w opisie celu 3.3.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Mobilności i Transportu) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia promowania alternatywnych napędów w transporcie
publicznym została podjęta w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestie więzi i relacji międzyludzkich zostały uwzględnione w
zakresie interwencji celu 1.1.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Treść uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Uzasadnienie

1401

Warsztat 25 z
Młodzieżową
Radą
Warszawy,
27.04.2017

mieszkaniec MRW

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Darmowe owoce w szkołach.

do dalszych prac

Obecnie rozważa się dopisanie kwestii kształtowania postaw
prozdrowotnych do zakresu interwencji celu 1.1. Zgłoszona
uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może
zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe
rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego merytorycznie
biura (Centrum Komunikacji Społecznej) oraz rozpatrzone na
etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie
z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term
Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku
strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze
ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i
operacyjnych. W związku z tym strategia nie powinna zawierać
konkretnych projektów do realizacji.

1402

Warsztat 25 z
Młodzieżową
Radą
Warszawy,
27.04.2017

mieszkaniec MRW

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Ciekawe pomysły zgłaszamy do urzędników.

uwzględniono
częściowo

Kwestia wsparcia w realizacji pomysłów została uwzględniona w
zakresie interwencji celu 4.2., zaś kwestia wzmacniania poczucia
misji urzędników została uwzględniona w zakresie interwencji
celu 1.2.

1403

Warsztat 25 z
Młodzieżową
Radą
Warszawy,
27.04.2017

mieszkaniec MRW

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Głos młodzieży powinien być brany poważnie pod uwagę.

uwzględniono
częściowo

Kwestia zaspokajania potrzeb mieszkańców została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 1.2., natomiast nacisk
nie został położony na wybraną grupę wiekową.

do dalszych prac

Kwestia współzarządzania przestrzenią miejską została podjęta w
opisie celu 1.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Centrum
Komunikacji Społecznej) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

1404

Warsztat 25 z
Młodzieżową
Radą
Warszawy,
27.04.2017

mieszkaniec MRW

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Należy pytać ludzi o to, jak mają wyglądać podwórka szkolne.

349

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Przedmiot uwagi

Uzasadnienie
Kwestia dostępności obiektów sportowych została podjęta w
opisie celu 2.2. Kwestia rozwoju terenów zieleni została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.2. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Ochrony Środowiska) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia dostępności miejsc aktywności kulturalnej została podjęta
w opisie celu 2.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Kultury)
oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych
do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

1405

Warsztat 25 z
Młodzieżową
Radą
Warszawy,
27.04.2017

mieszkaniec MRW

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Więcej parków i siłowni.

do dalszych prac

1406

Warsztat 25 z
Młodzieżową
Radą
Warszawy,
27.04.2017

mieszkaniec MRW

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Częstsze pokazy kina plenerowego.

do dalszych prac

1407

Warsztat 25 z
Młodzieżową
Radą
Warszawy,
27.04.2017

mieszkaniec MRW

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Należy stworzyć miejsca, gdzie młodzież będzie mogła się
spotykać i kreatywnie spędzać czas.

uwzględniono
częściowo

Kwestia miejsc spędzania wolnego czasu została uwzględniona w
zakresie interwencji celu 2.2., natomiast nacisk nie został
położony na wybraną grupę wiekową.

1408

Warsztat 25 z
Młodzieżową
Radą
Warszawy,
27.04.2017

mieszkaniec MRW

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Należy stworzyć miejsca spotkań młodzieży, gdzie będzie ona
mogła zdobywać nowe znajomości, rozwijać się i dobrze się
bawić.

uwzględniono
częściowo

Kwestia miejsc spędzania wolnego czasu sprzyjających integracji
mieszkańców została uwzględniona w zakresie interwencji celu
2.2., natomiast nacisk nie został położony na wybraną grupę
wiekową.

350

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

1409

Warsztat 25 z
Młodzieżową
Radą
Warszawy,
27.04.2017

mieszkaniec MRW

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

1410

Warsztat 25 z
Młodzieżową
Radą
Warszawy,
27.04.2017

mieszkaniec MRW

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Zapewnienie gniazdek do ładowania w parkach.
przestrzeni
publicznej

do dalszych prac

1411

Warsztat 25 z
Młodzieżową
Radą
Warszawy,
27.04.2017

mieszkaniec MRW

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

do dalszych prac

Tworzenie bibliotek pod gołym niebem (na powietrzu).

Tworzenie ogrodów na dachach nowych szkół i przedszkoli.

351

do dalszych prac

Uzasadnienie
Kwestia dostępności miejsc aktywności kulturalnej została podjęta
w opisie celu 2.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Kultury)
oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych
do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia użyteczności przestrzeni publicznych została podjęta w
opisie celu 3.1. Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Architektury i Planowania
Przestrzennego, Zarząd Terenów Zieleni m.st. Warszawy) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia rozwoju terenów zieleni została uwzględniona w zakresie
interwencji celu 3.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Ochrony
Środowiska) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów
wykonawczych do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Treść uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Uzasadnienie

do dalszych prac

Kwestia ograniczania emisji szkodliwych substancji do powietrza
została podjęta w opisie celu 3.2. Żyjemy w czystym środowisku
przyrodniczym. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Ochrony
Środowiska) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów
wykonawczych do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

1412

Warsztat 25 z
Młodzieżową
Radą
Warszawy,
27.04.2017

mieszkaniec MRW

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

1413

Warsztat 25 z
Młodzieżową
Radą
Warszawy,
27.04.2017

mieszkaniec MRW

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Więcej ścieżek rowerowych.
systemu
transportowego

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia rozwoju systemu transportu rowerowego została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.3.

1414

Warsztat 25 z
Młodzieżową
Radą
Warszawy,
27.04.2017

mieszkaniec MRW

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia nabywania wiedzy i umiejętności poprzez praktyczne
działanie została uwzględniona w zakresie interwencji celu 4.1.

do dalszych prac

Kwestia podwyższania kompetencji przez mieszkańców została
podjęta w opisie celu 4.1. Rozwijamy nasz twórczy potencjał.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Edukacji) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

1415

Warsztat 25 z
Młodzieżową
Radą
Warszawy,
27.04.2017

mieszkaniec MRW

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Antysmogowe "drzewa" na wzór Paryża.

Nastawienie na naukę przez doświadczenie.

Tworzyć place naukowe wokół szkół.

352

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Treść uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Uzasadnienie

1416

Warsztat 25 z
Młodzieżową
Radą
Warszawy,
27.04.2017

mieszkaniec MRW

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Doradztwo zawodowe we wszystkich szkołach.

do dalszych prac

Kwestia wsparcia w kontekście rozwijania kompetencji
zawodowych została podjęta w opisie celu 4.1. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Edukacji) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów
wykonawczych do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

1417

Warsztat 25 z
Młodzieżową
Radą
Warszawy,
27.04.2017

mieszkaniec MRW

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Powinniśmy angażować się w dialog z miastem i innymi
mieszkańcami.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia umiejętności prowadzenia dialogu została uwzględniona
w zakresie interwencji celu 1.1.

1418

Warsztat 25 z
Młodzieżową
Radą
Warszawy,
27.04.2017

mieszkaniec MRW

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Stwarzać warunki/zachęcać do pracy zespołowej.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia rozwijania umiejętności współpracy została uwzględniona
w zakresie interwencji celu 4.1.

1419

Warsztat 25 z
Młodzieżową
Radą
Warszawy,
27.04.2017

mieszkaniec MRW

Cel strategiczny
4. Innowacyjne
środowisko

Innowacyjne technologie w szkołach.

uwzględniono
częściowo

Kwestia innowacyjnych rozwiązań w sferze nauki i edukacji
została uwzględniona w zakresie interwencji celu 4.

1420

Warsztat 25 z
Młodzieżową
Radą
Warszawy,
27.04.2017

mieszkaniec MRW

Ogólna

Zgłaszamy pomoc przez telefon.

odrzucono niezrozumiałe

Uwaga niezrozumiała.

do dalszych prac

Zwracamy jednak uwagę, że kwestia dbania o otoczenie miejsca
zamieszkania została podjęta w opisie celu 1.1. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

1421

Warsztat 26 w
Centrum
Kreatywności

uczennica /
uczeń

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Sprzątamy po swoich psach.

353

Lp.

1422

Forma
zgłoszenia
uwagi
Warsztat 26 w
Centrum
Kreatywności

Osoba /
podmiot
zgłaszający
uczennica /
uczeń

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Zjazdy dla wózków inwalidzkich na wszystkich przejściach i
przestrzeni
niższe krawężniki.
publicznej

uwzględniono zapis istnieje

1423

Warsztat 26 w
Centrum
Kreatywności

uczennica /
uczeń

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Budowanie huśtawek w każdym parku.
przestrzeni
publicznej

do dalszych prac

1424

Warsztat 26 w
Centrum
Kreatywności

uczennica /
uczeń

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Tworzenie basenów na wszystkich podwórkach.
przestrzeni
publicznej

do dalszych prac

1425

Warsztat 26 w
Centrum
Kreatywności

uczennica /
uczeń

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Tworzenie ławek, które są kanapami.
przestrzeni
publicznej

do dalszych prac

354

Uzasadnienie

Kwestia eliminacji barier architektonicznych została uwzględniona
w zakresie interwencji celu 3.1.
Kwestia kształtowania użytecznych i atrakcyjnych przestrzeni
publicznych poprzez wykorzystanie małej architektury została
podjęta w opisie celu 3.1. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Sportu i Rekreacji) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia kształtowania użytecznych i atrakcyjnych przestrzeni
publicznych poprzez wykorzystanie małej architektury została
podjęta w opisie celu 3.1. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Sportu i Rekreacji) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia kształtowania użytecznych i atrakcyjnych przestrzeni
publicznych poprzez wykorzystanie małej architektury została
podjęta w opisie celu 3.1. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Sportu i Rekreacji) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

1426

Warsztat 26 w
Centrum
Kreatywności

uczennica /
uczeń

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Odnowa zabytków.
przestrzeni
publicznej

1427

Warsztat 26 w
Centrum
Kreatywności

uczennica /
uczeń

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
System informacji przestrzennej przyjazny turystom.
przestrzeni
publicznej

uwzględniono
częściowo

W rozwiązaniach systemowych celu 3.1. zostanie dodana kwestia
ochrony dziedzictwa kulturowego. Ponadto kwestia nadawania
znaczenia i podnoszenia trakcyjności przestrzeni publicznej
poprzez wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.1. Ochrona zabytków
ustawowo wchodzi w zakres zadań samorządu gminnego i
powiatowego.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia systemu informacji dla mieszkańców i odwiedzających
została uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.1.

1428

Warsztat 26 w
Centrum
Kreatywności

uczennica /
uczeń

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Klimatyzacja w każdym autobusie.
systemu
transportowego

do dalszych prac

1429

Warsztat 26 w
Centrum
Kreatywności

uczennica /
uczeń

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Veturilo lepszej jakości, żeby się nie psuły.
systemu
transportowego

do dalszych prac

355

Uzasadnienie

Kwestie doskonalenia systemu transportu zbiorowego i rozwoju
sieci przystanków komunikacji publicznej zostały podjęte w opisie
celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Mobilności i Transportu) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia rozwoju systemu transportu rowerowego została podjęta
w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Treść uwagi

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Uzasadnienie

1430

Warsztat 26 w
Centrum
Kreatywności

uczennica /
uczeń

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Wi-fi w każdym autobusie.
systemu
transportowego

do dalszych prac

Kwestia doskonalenia transportu zbiorowego została podjęta w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

1431

Warsztat 26 w
Centrum
Kreatywności

uczennica /
uczeń

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

do dalszych prac

Urząd Miasta nie ma wpływu na organizację pracy uczelni
wyższych.

Więcej szkół filmowych.

1432

Warsztat 26 w
Centrum
Kreatywności

uczennica /
uczeń

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Organizowanie zajęć teatralnych.

do dalszych prac

1433

Warsztat 27 w
Centrum
Komunikacji
Społecznej
(korytarz)

pracownik CKS

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Edukacja antydyskryminacyjna, od przedszkola, na każdym
etapie edukacji stosownie do wieku.

do dalszych prac

1434

Warsztat 27 w
Centrum
Komunikacji
Społecznej
(korytarz)

pracownik CKS

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Pomoc starszym sąsiadom.

uwzględniono zapis istnieje
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Kwestia rozwijania twórczego potencjału została podjęta w opisie
celu 4.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Edukacji) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia szacunku do drugiego człowieka została podjęta w opisie
celu 1.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Edukacji) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Kwestia samopomocy sąsiedzkiej została uwzględniona w
zakresie interwencji celu 1.1.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

1435

Warsztat 27 w
Centrum
Komunikacji
Społecznej
(korytarz)

pracownik CKS

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Miasto inwestuje w politykę równościową. Działania włączające
uchodźców we wspólnotę warszawską.

do dalszych prac

1436

Warsztat 27 w
Centrum
Komunikacji
Społecznej
(korytarz)

pracownik CKS

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Stajemy się varsavianistami, szanujemy przeszłość tworząc
przyszłość.

do dalszych prac

1437

Warsztat 27 w
Centrum
Komunikacji
Społecznej
(korytarz)

pracownik CKS

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Angażujemy się w wolontariat.

do dalszych prac

1438

Warsztat 27 w
Centrum
Komunikacji
Społecznej
(korytarz)

pracownik CKS

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Szkoły podległe pod miasto uczą w sposób nowoczesny,
włączający, szkoły mają obowiązek wspierać samorządność
uczniów.

uwzględniono zapis istnieje
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Uzasadnienie
Kwestie szacunku do drugiego człowieka oraz integracji nowych
mieszkańców zostały podjęte w opisie celu 1.1. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura
(Centrum Komunikacji Społecznej) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestie wzrostu poczucia identyfikacji i budowania tożsamości
lokalnej, podtrzymywania pamięci o poprzednich pokoleniach
warszawiaków zostały podjęte w opisie celu 1.1. Zgłoszona
uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może
zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe
rozwiązanie zostanie przekazane do właściwych merytorycznie
biur (Biuro Edukacji, Biuro Kultury) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestie zaangażowania w sprawy miasta i wzmocnienia
demokracji lokalnej zostały podjęte w opisie celu 1.2. Zgłoszona
uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może
zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe
rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego merytorycznie
biura (Centrum Komunikacji Społecznej) oraz rozpatrzone na
etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie
z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term
Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku
strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze
ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i
operacyjnych. W związku z tym strategia nie powinna zawierać
konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia nabywania doświadczenia obywatelskiego na poziomie
samorządności uczniowskiej została uwzględniona w zakresie
interwencji celu 1.2.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

1439

Warsztat 27 w
Centrum
Komunikacji
Społecznej
(korytarz)

pracownik CKS

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Warsztaty o narzędziach partycypacji dla każdego mieszkańca.

do dalszych prac

1440

Warsztat 27 w
Centrum
Komunikacji
Społecznej
(korytarz)

pracownik CKS

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Chodzimy na wybory oraz kandydujemy.

do dalszych prac

1441

Warsztat 27 w
Centrum
Komunikacji
Społecznej
(korytarz)

pracownik CKS

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Działamy w organizacjach pozarządowych.

do dalszych prac

1442

Warsztat 27 w
Centrum
Komunikacji
Społecznej
(korytarz)

pracownik CKS

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Urzędnicy w dzielnicach są pomocni, chcą promować inicjatywy
mieszkańców w ich realizacji. Bacznie obserwują swoją
dzielnicę i reagują na potrzeby mieszkańców.

uwzględniono zapis istnieje
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Uzasadnienie
Kwestia edukacji obywatelskiej została podjęta w opisie celu 1.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Centrum Komunikacji Społecznej) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestie zaangażowania w sprawy miasta i wzmocnienia
demokracji lokalnej zostały podjęte w opisie celu 1.2. Zgłoszona
uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może
zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe
rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego merytorycznie
biura (Centrum Komunikacji Społecznej) oraz rozpatrzone na
etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie
z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term
Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku
strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze
ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i
operacyjnych. W związku z tym strategia nie powinna zawierać
konkretnych projektów do realizacji.
Kwestie zaangażowania w sprawy miasta i wzmocnienia
demokracji lokalnej zostały podjęte w opisie celu 1.2. Zgłoszona
uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może
zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe
rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego merytorycznie
biura (Centrum Komunikacji Społecznej) oraz rozpatrzone na
etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie
z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term
Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku
strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze
ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i
operacyjnych. W związku z tym strategia nie powinna zawierać
konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia wzmocnienia misji urzędników została uwzględniona w
zakresie interwencji celu 1.2.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

1443

Warsztat 27 w
Centrum
Komunikacji
Społecznej
(korytarz)

pracownik CKS

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Zgłaszamy projekty do budżetu partycypacyjnego.

do dalszych prac

1444

Warsztat 27 w
Centrum
Komunikacji
Społecznej
(korytarz)

pracownik CKS

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Reaguje na potrzeby mojej dzielnicy.

do dalszych prac

1445

Warsztat 27 w
Centrum
Komunikacji
Społecznej
(korytarz)

pracownik CKS

2.1. Mamy dostęp
do szerokiej
Windy we wszystkich blokach.
oferty mieszkań

odrzucono - poza
oddziaływaniem
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Uzasadnienie
Kwestie zaangażowania w sprawy miasta i wzmocnienia
demokracji lokalnej zostały podjęte w opisie celu 1.2. Zgłoszona
uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może
zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe
rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego merytorycznie
biura (Centrum Komunikacji Społecznej) oraz rozpatrzone na
etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie
z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term
Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku
strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze
ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i
operacyjnych. W związku z tym strategia nie powinna zawierać
konkretnych projektów do realizacji.
Kwestie zaangażowania w sprawy miasta i wzmocnienia
demokracji lokalnej zostały podjęte w opisie celu 1.2. Zgłoszona
uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może
zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe
rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego merytorycznie
biura (Centrum Komunikacji Społecznej) oraz rozpatrzone na
etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie
z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term
Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku
strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze
ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i
operacyjnych. W związku z tym strategia nie powinna zawierać
konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia tworzenia oferty mieszkaniowej z uwzględnieniem osób o
różnych potrzebach została podjęta w opisie celu 2.1. Mamy
dostęp do szerokiej oferty mieszkań. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mieszkaniowej) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

1446

Warsztat 27 w
Centrum
Komunikacji
Społecznej
(korytarz)

pracownik CKS

2.1. Mamy dostęp
do szerokiej
Tworzymy kooperatywy mieszkaniowe.
oferty mieszkań

do dalszych prac

1447

Warsztat 27 w
Centrum
Komunikacji
Społecznej
(korytarz)

pracownik CKS

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

do dalszych prac

1448

Warsztat 27 w
Centrum
Komunikacji
Społecznej
(korytarz)

pracownik CKS

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Przestrzeń miasta nie powinna być przepełniona reklamami,
przestrzeni
billboardami. Szyldy powinny być estetyczne.
publicznej

Różnorodna i bezpłatna oferta spędzania wolnego czasu dla
posiadaczy Karty Warszawiaka.

360

uwzględniono zapis istnieje

Uzasadnienie

Kwestia promowania alternatywnych i innowacyjnych modeli
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych została podjęta w opisie
celu 2.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Lokalowej) oraz rozpatrzone
na etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia miejsc spędzania wolnego czasu została podjęta w
opisie celu 2.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Centrum
Komunikacji Społecznej) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia dbałości o walory estetyczne przestrzeni została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.1.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

1449

Warsztat 27 w
Centrum
Komunikacji
Społecznej
(korytarz)

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

pracownik CKS

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Miasto bez krawężników.
przestrzeni
publicznej

do dalszych prac

1450

Warsztat 27 w
Centrum
Komunikacji
Społecznej
(korytarz)

pracownik CKS

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Więcej koszy na nieczystości po psach i dystrybutorów worków
przestrzeni
na nieczystości.
publicznej

do dalszych prac

1451

Warsztat 27 w
Centrum
Komunikacji
Społecznej
(korytarz)

pracownik CKS

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Więcej kolorowych kwiatów na mieście.
przestrzeni
publicznej

do dalszych prac

361

Uzasadnienie
Kwestia eliminacji bariera architektonicznych i przestrzennych
podjęta została w opisie celu 3.1. Korzystamy z atrakcyjnej
przestrzeni publicznej oraz celu 3.3. Korzystamy z przyjaznego
systemu transportowego. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (cel 3.1.
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, cel 3.3. Biuro
Polityki Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia dbania o otoczenie miejsca zamieszkania została podjęta
w opisie celu 1.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia kształtowania atrakcyjnych przestrzeni o wysokich
walorach estetycznych została podjęta w opisie celu 3.1.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Ochrony Środowiska) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

1452

Warsztat 27 w
Centrum
Komunikacji
Społecznej
(korytarz)

1453

Warsztat 27 w
Centrum
Komunikacji
Społecznej
(korytarz)

pracownik CKS

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

1454

Warsztat 27 w
Centrum
Komunikacji
Społecznej
(korytarz)

pracownik CKS

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

pracownik CKS

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Dobudowanie wind, ławeczek i chodników w starej tkance
przestrzeni
miasta.
publicznej

do dalszych prac

Podejmujemy inicjatywy ogrodnicze.

do dalszych prac

Ochrona ptaków gniazdujących w blokach.

do dalszych prac

362

Uzasadnienie
Kwestie eliminacji barier architektonicznych i przestrzennych oraz
kształtowania atrakcyjnych i użytecznych przestrzeni poprzez
wykorzystywanie małej architektury zostały podjęte w opisie celu
3.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Architektury i Planowania
Przestrzennego) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia dbania o otoczenie miejsca zamieszkania została podjęta
w opisie celu 1.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Centrum
Komunikacji Społecznej) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia ochrony zasobów przyrody ożywionej i bioróżnorodności
siedlisk została podjęta w opisie celu 3.2. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Ochrony Środowiska) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Przedmiot uwagi

Uzasadnienie
Kwestia ochrony zasobów przyrody ożywionej i bioróżnorodności
siedlisk została podjęta w opisie celu 3.2. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Ochrony Środowiska) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia odpowiedzialności za innych, w tym również za zwierzęta
została podjęta w celu 1.1. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Ochrony Środowiska) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

1455

Warsztat 27 w
Centrum
Komunikacji
Społecznej
(korytarz)

pracownik CKS

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Mądre dokarmianie ptaków nie tylko zimą.

do dalszych prac

1456

Warsztat 27 w
Centrum
Komunikacji
Społecznej
(korytarz)

pracownik CKS

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Pomoc kotom wolnożyjącym.

do dalszych prac

1457

Warsztat 27 w
Centrum
Komunikacji
Społecznej
(korytarz)

pracownik CKS

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Więcej drzew.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia rozwoju terenów zieleni została uwzględniona w zakresie
interwencji celu 3.2.

do dalszych prac

Kwestia ochrony zasobów przyrody ożywionej i bioróżnorodności
siedlisk została podjęta w opisie celu 3.2. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Ochrony Środowiska) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

1458

Warsztat 27 w
Centrum
Komunikacji
Społecznej
(korytarz)

pracownik CKS

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Ochrona małych ptaków.

363

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

1459

Warsztat 27 w
Centrum
Komunikacji
Społecznej
(korytarz)

1460

Warsztat 27 w
Centrum
Komunikacji
Społecznej
(korytarz)

1461

Warsztat 27 w
Centrum
Komunikacji
Społecznej
(korytarz)

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

pracownik CKS

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Więcej buspasów.
systemu
transportowego

do dalszych prac

pracownik CKS

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Do centrum miasta powinny być wpuszczane tylko samochody
systemu
eko - na gaz oraz hybrydy.
transportowego

do dalszych prac

pracownik CKS

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Wi-fi w każdym autobusie.
systemu
transportowego

do dalszych prac

364

Uzasadnienie
Kwestia poprawy jakości przemieszczania się po mieście z
poszanowaniem wszystkich uczestników ruchu została podjęta w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia ograniczania roli samochodu w strefie śródmiejskiej
została podjęta w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia doskonalenia transportu zbiorowego została podjęta w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

1462

Warsztat 27 w
Centrum
Komunikacji
Społecznej
(korytarz)

pracownik CKS

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Zwężenie ul. Marszałkowskiej zakorkuje centrum Warszawy, a
systemu
przez to wzrośnie stężenie smogu.
transportowego

do dalszych prac

1463

Warsztat 27 w
Centrum
Komunikacji
Społecznej
(korytarz)

pracownik CKS

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Veturilo lepszej jakości, zawsze sprawne. Stacje uzupełniają
systemu
regularnie rowery.
transportowego

do dalszych prac

1464

Warsztat 27 w
Centrum
Komunikacji
Społecznej
(korytarz)

pracownik CKS

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Promowanie świadomej i odpowiedzialnej adopcji psów i kotów
ze schronisk.

do dalszych prac

1465

Warsztat 27 w
Centrum
Komunikacji
Społecznej
(korytarz)

pracownik CKS

Ogólna

Dbamy o swoje zdrowie, wiemy jak i bierzemy za nie
odpowiedzialność.

uwzględniono
częściowo

365

Uzasadnienie
Kwestia ograniczania roli samochodu w strefie śródmiejskiej
została podjęta w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia rozwoju systemu transportu rowerowego została podjęta
w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia odpowiedzialności za innych, w tym również za zwierzęta
została podjęta w celu 1.1. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Ochrony Środowiska) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Cel operacyjny 1.1. zostanie uzupełniony, zgodnie z sugestią
zawartą w uwadze, o kwestie związane z dbałością o zdrowie.
Ponadto zostanie zwrócona uwaga na kwestie prozdrowotne celu
2.2. Aktywnie spędzamy czas blisko domu.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

1466

Warsztat 28
Młodzieżowej
Rady Dzielnicy
Śródmieście

członek MRDŚ

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Organizacja spotkań i wspólnej rekreacji młodych z seniorami
np. wolontariaty.

do dalszych prac

1467

Warsztat 28 z
Młodzieżową
Radą Dzielnicy
Śródmieście

członek MRDŚ

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Wymieniamy pomysły między sąsiadami.

do dalszych prac

1468

Warsztat 28 z
Młodzieżową
Radą Dzielnicy
Śródmieście

członek MRDŚ

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Trasy zwiedzania Warszawy rowerem.

do dalszych prac

1469

Warsztat 28 z
Młodzieżową
Radą Dzielnicy
Śródmieście

członek MRDŚ

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Międzypokoleniowe zajęcia służące integracji.

uwzględniono zapis istnieje

366

Uzasadnienie
Kwestia integracji społecznej została podjęta w opisie celu 1.1.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Centrum Komunikacji Społecznej) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia integracji sąsiedzkiej została podjęta w opisie celu 1.1.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Centrum Komunikacji Społecznej) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia poznawania różnych rejonów miasta została podjęta w
opisie celu 1.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona. Zwracamy
jednak uwagę, że, zaś kwestia rozwoju systemu transportu
rowerowego została podjęta w opisie celu 3.3. Proponowane w
uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do
właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki Mobilności i
Transportu) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów
wykonawczych do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia działań na rzecz integracji społecznej została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 1.1.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

1470

Warsztat 28 z
Młodzieżową
Radą Dzielnicy
Śródmieście

członek MRDŚ

Przedmiot uwagi

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

odrzucono niezrozumiałe

Lepiej dookreślone przepisy.

1471

Warsztat 28 z
Młodzieżową
Radą Dzielnicy
Śródmieście

członek MRDŚ

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

1472

Warsztat 28 z
Młodzieżową
Radą Dzielnicy
Śródmieście

członek MRDŚ

2.1. Mamy dostęp
do szerokiej
Ułatwiona sprzedaż lub wynajem mieszkań dla młodych.
oferty mieszkań

do dalszych prac

1473

Warsztat 28 z
Młodzieżową
Radą Dzielnicy
Śródmieście

członek MRDŚ

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

uwzględniono zapis istnieje

Większe angażowanie młodzieży.

do dalszych prac

Więcej miejsc by aktywnie spędzać czas.

367

Uzasadnienie

Uwaga niezrozumiała.
Kwestia zwiększania aktywności i zaangażowania mieszkańców
została podjęta w opisie celu 1.2. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura
(Centrum Komunikacji Społecznej) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestie dostępności mieszkań i bezpiecznego wynajmu zostały
podjęte w opisie celu 2.1. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Lokalowej) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia dostępności miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu
została uwzględniona w zakresie interwencji celu 2.2.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Treść uwagi

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Uzasadnienie

do dalszych prac

Kwestia miejsc spędzania wolnego czasu została podjęta w
opisie celu 2.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura oraz rozpatrzone
na etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia dostępności usług edukacyjnych na poziomie
przedszkolnym została uwzględniona w zakresie interwencji celu
2.3.

1474

Warsztat 28 z
Młodzieżową
Radą Dzielnicy
Śródmieście

członek MRDŚ

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

1475

Warsztat 28 z
Młodzieżową
Radą Dzielnicy
Śródmieście

członek MRDŚ

2.3. Korzystamy z
usług blisko
Budujemy więcej przedszkoli.
domu

1476

Warsztat 28 z
Młodzieżową
Radą Dzielnicy
Śródmieście

członek MRDŚ

2.4. Tworzymy
warunki
przyjazne
biznesowi

1477

Warsztat 28 z
Młodzieżową
Radą Dzielnicy
Śródmieście

członek MRDŚ

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Więcej odrestaurowanych starych budynków.
przestrzeni
publicznej

uwzględniono zapis istnieje

1478

Warsztat 28 z
Młodzieżową
Radą Dzielnicy
Śródmieście

członek MRDŚ

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Zadbana reprezentatywna zieleń.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia rozwoju terenów zieleni została uwzględniona w zakresie
interwencji celu 3.2.

1479

Warsztat 28 z
Młodzieżową
Radą Dzielnicy
Śródmieście

członek MRDŚ

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Gospodarka o obiegu zamkniętym.

uwzględniono wprowadzono w
całości

Zakres celu zostanie uzupełniony o zapis dotyczący idei
gospodarki o obiegu zamkniętym.

1480

Warsztat 28 z
Młodzieżową
Radą Dzielnicy
Śródmieście

członek MRDŚ

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Zachowanie obecnych parków.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia ochrony istniejących zasobów przyrody została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.2.

Pikniki dla mieszkańców

Wspieramy lokalne sklepy, firmy, biznesy.

368

uwzględniono zapis istnieje

Cel zakłada, że: "Zapewnienie warunków dla rozwoju
przedsiębiorczości będzie wiązało się z wprowadzeniem
systemowych rozwiązań dostosowanych do potencjałów i
specyfiki poszczególnych dzielnic. (…) Wprowadzone zostaną
rozwiązania promujące lokalne produkty i usługi".
Kwestia rewitalizacji obszarów zdegradowanych została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 2. Ponadto ochrona
zabytków ustawowo wchodzi w zakres zadań samorządu
gminnego i powiatowego.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Przedmiot uwagi

Uzasadnienie
Kwestia zwiększenia efektywności gospodarki odpadami została
podjęta w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Polityki Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia gospodarki odpadami została podjęta w opisie celu 3.2.
Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Gospodarki Odpadami) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

1481

Warsztat 28 z
Młodzieżową
Radą Dzielnicy
Śródmieście

członek MRDŚ

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Więcej pojemników na segregację śmieci.

do dalszych prac

1482

Warsztat 28 z
Młodzieżową
Radą Dzielnicy
Śródmieście

członek MRDŚ

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Recykling.

do dalszych prac

1483

Warsztat 28 z
Młodzieżową
Radą Dzielnicy
Śródmieście

członek MRDŚ

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Energia odnawialna.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia wykorzystania odnawialnych źródeł energii została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.2.

1484

Warsztat 28 z
Młodzieżową
Radą Dzielnicy
Śródmieście

członek MRDŚ

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Stop wycince drzew.

odrzucono - poza
oddziaływaniem

Uwaga odnosi się do kwestii, które są regulowane prawnie na
poziomie kraju.

1485

Warsztat 28 z
Młodzieżową
Radą Dzielnicy
Śródmieście

członek MRDŚ

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Wygodny transport miejski.
systemu
transportowego

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia doskonalenia transportu zbiorowego została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.3.

1486

Warsztat 28 z
Młodzieżową
Radą Dzielnicy
Śródmieście

członek MRDŚ

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Usprawnienie komunikacji miejskiej.
systemu
transportowego

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia doskonalenia transportu zbiorowego została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.3.
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Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

1487

Warsztat 28 z
Młodzieżową
Radą Dzielnicy
Śródmieście

1488

Warsztat 28 z
Młodzieżową
Radą Dzielnicy
Śródmieście

członek MRDŚ

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Buspasy dla motocykli.
systemu
transportowego

1489

Warsztat 28 z
Młodzieżową
Radą Dzielnicy
Śródmieście

członek MRDŚ

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Więcej ścieżek rowerowych.
systemu
transportowego

1490

Warsztat 28 z
Młodzieżową
Radą Dzielnicy
Śródmieście

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie
Kwestia rozwoju systemu transportu rowerowego i ciągów
pieszych zostały podjęte w opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia poprawy jakości przemieszczania się po mieście z
poszanowaniem wszystkich uczestników ruchu została podjęta w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

członek MRDŚ

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Wyremontowane i odnowione chodniki i ścieżki.
systemu
transportowego

do dalszych prac

do dalszych prac

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia rozwoju systemu transportu rowerowego została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.3.

do dalszych prac

Kwestie przyjazności systemu transportowego i doskonalenia
transportu zbiorowego podjęte zostały w opisie celu 3.3.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Mobilności i Transportu) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

członek MRDŚ

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
5 linii metra i parkingi podwarszawskie.
systemu
transportowego
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Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

1491

Warsztat 28 z
Młodzieżową
Radą Dzielnicy
Śródmieście

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

członek MRDŚ

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Metro 24h/dobę.
systemu
transportowego

do dalszych prac

1492

Warsztat 28 z
Młodzieżową
Radą Dzielnicy
Śródmieście

członek MRDŚ

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Komunikacja miejska do godz. 2:00 w piątki i soboty.
systemu
transportowego

do dalszych prac

1493

Warsztat 28 z
Młodzieżową
Radą Dzielnicy
Śródmieście

członek MRDŚ

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Za mało autobusów, za dużo ludzi.
systemu
transportowego

do dalszych prac

371

Uzasadnienie
Kwestia poprawy jakości przemieszczania się po mieście z
poszanowaniem wszystkich uczestników ruchu została podjęta w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia doskonalenia transportu została podjęta w opisie celu
3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Mobilności i Transportu) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia doskonalenia transportu została podjęta w opisie celu
3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Mobilności i Transportu) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

1494

Warsztat 28 z
Młodzieżową
Radą Dzielnicy
Śródmieście

1495

Warsztat 28 z
Młodzieżową
Radą Dzielnicy
Śródmieście

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

członek MRDŚ

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Darmowa komunikacja miejska dla studentów i licealistów.
systemu
transportowego

do dalszych prac

członek MRDŚ

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Ulepszona komunikacja z lotniskiem.
systemu
transportowego

do dalszych prac

Uzasadnienie
Kwestia doskonalenia transportu została podjęta w opisie celu
3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Mobilności i Transportu) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia doskonalenia transportu została podjęta w opisie celu
3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Mobilności i Transportu) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

1496

Warsztat 28 z
Młodzieżową
Radą Dzielnicy
Śródmieście

członek MRDŚ

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Wsparcie dla dzieci i młodzieży w postaci warsztatów, pikników,
kursów.

do dalszych prac

Kwestia rozwoju potencjału mieszkańców i ukierunkowania
wsparcia na dzieci i młodzież została podjęta w opisie celu 4.1.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Edukacji) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

1497

Warsztat 28 z
Młodzieżową
Radą Dzielnicy
Śródmieście

członek MRDŚ

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Wzmocnienie roli szkoły w procesie kształcenia kulturowego.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestie pogłębiania uczestnictwa w kulturze i sposobu
kształcenia w warszawskich szkołach zostały uwzględnione w
zakresie interwencji celu 4.1.
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Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Przedmiot uwagi

1498

Warsztat 28 z
Młodzieżową
Radą Dzielnicy
Śródmieście

członek MRDŚ

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Ulgi lub darmowe bilety do instytucji kulturowych dla młodzieży.

do dalszych prac

1499

Warsztat 28 z
Młodzieżową
Radą Dzielnicy
Śródmieście

członek MRDŚ

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Edukacja wojskowa.

do dalszych prac

1500

Warsztat 28 z
Młodzieżową
Radą Dzielnicy
Śródmieście

członek MRDŚ

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Więcej kursów z możliwością certyfikatów.

do dalszych prac

373

Uzasadnienie
Kwestia pogłębiania uczestnictwa w kulturze została podjęta w
opisie celu 4.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Edukacji)
oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych
do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia podnoszenia kompetencji mieszkańców została podjęta
w opisie celu 4.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) oraz rozpatrzone na
etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie
z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term
Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku
strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze
ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i
operacyjnych. W związku z tym strategia nie powinna zawierać
konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia podnoszenia kompetencji mieszkańców została podjęta
w opisie celu 4.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Edukacji)
oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych
do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

1501

Warsztat 28 z
Młodzieżową
Radą Dzielnicy
Śródmieście

członek MRDŚ

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Więcej wydarzeń kulturalnych.

do dalszych prac

1502

Warsztat 28 z
Młodzieżową
Radą Dzielnicy
Śródmieście

członek MRDŚ

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Nauczanie drugiego języka w szkole podstawowej.

do dalszych prac

1503

Warsztat 28 z
Młodzieżową
Radą Dzielnicy
Śródmieście

członek MRDŚ

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Przymusowa komunikacja kulturalna od dziecka.

do dalszych prac

374

Uzasadnienie
Kwestia pogłębiania uczestnictwa kulturze została podjęta w
opisie celu 4.1., zaś kwestia organizowania krajowych i
międzynarodowych wydarzeń kulturalnych została podjęta w
opisie celu 4.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Kultury)
oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych
do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia podnoszenia kompetencji wśród mieszkańców została
podjęta w opisie celu 4.1. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Edukacji) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów
wykonawczych do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia uczestnictwa w kulturze w kontekście rozwoju twórczego
potencjału mieszkańców jest podniesiona w opisie celu 4.1.
Rozwijamy nasz twórczy potencjał. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Kultury i Biuro Edukacji) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Przedmiot uwagi

Uzasadnienie
Kwestia zapewnienia warunków do rozwijania pomysłów
naukowych została podjęta w opisie celu 4.2. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Edukacji) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów
wykonawczych do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia zapewnienia warunków do rozwijania pomysłów została
podjęta w opisie celu 4.2. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

1504

Warsztat 28 z
Młodzieżową
Radą Dzielnicy
Śródmieście

członek MRDŚ

4.2. Generujemy
innowacje

Wsparcie finansowe dla warszawskich studentów.

do dalszych prac

1505

Warsztat 28 z
Młodzieżową
Radą Dzielnicy
Śródmieście

członek MRDŚ

4.2. Generujemy
innowacje

Promocja inicjatyw młodzieżowych.

do dalszych prac

1506

Warsztat 28 z
Młodzieżową
Radą Dzielnicy
Śródmieście

członek MRDŚ

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Wspieranie wolontariatu.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestie wzmacniania postaw prospołecznych i organizacji
działających na rzecz społeczności zostały uwzględnione w
zakresie interwencji celu 1.1.

do dalszych prac

Kwestia kształtowania otwartości wspólnoty mieszkańców została
podjęta w opisie celu 1.1., zaś kwestia przeciwdziałania
stereotypom została podjęta w opisie celu 1.2. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura
(Centrum Komunikacji Społecznej) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

1507

Warsztat 28 z
Młodzieżową
Radą Dzielnicy
Śródmieście

członek MRDŚ

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Organizowanie akcji łamiących stereotypy.

375

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

1508

Warsztat 28 z
Młodzieżową
Radą Dzielnicy
Śródmieście

członek MRDŚ

Cel strategiczny
2. Wygodna
lokalność

Zrównoważony poziom wszystkich dzielnic.

uwzględniono zapis istnieje

Cel 2 jest skoncentrowany na równoważeniu rozwoju dzielnic.

1509

Warsztat 28 z
Młodzieżową
Radą Dzielnicy
Śródmieście

członek MRDŚ

Cel strategiczny
2. Wygodna
lokalność

Rewitalizacja kamienic.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia rewitalizacji obszarów zdegradowanych została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 2.

do dalszych prac

Kwestię polityki przestrzennej reguluje Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Architektury i Planowania Przestrzennego) oraz rozpatrzone na
etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie
z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term
Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku
strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze
ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i
operacyjnych. W związku z tym strategia nie powinna zawierać
konkretnych projektów do realizacji.

do dalszych prac

Kwestia dostępności obiektów kultury została podjęta w opisie
celu 2.2., zaś kwestia innowacji w sferze kultury została podjęta w
opisie celu 4. W związku z tym strategia nie powinna zawierać
konkretnych projektów do realizacji. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Kultury) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów
wykonawczych do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.

1510

1511

Warsztat 28 z
Młodzieżową
Radą Dzielnicy
Śródmieście

Warsztat 28 z
Młodzieżową
Radą Dzielnicy
Śródmieście

członek MRDŚ

członek MRDŚ

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Cel strategiczny
4. Innowacyjne
środowisko

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Przedmiot uwagi

Ustalenie planu zagospodarowania, lepsze pomysły na
urbanizację.

Więcej kreatywnych muzeów typu Centrum Nauki Kopernik.

376

Uzasadnienie

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Treść uwagi

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Uzasadnienie

1512

Warsztat 28 z
Młodzieżową
Radą Dzielnicy
Śródmieście

członek MRDŚ

Ogólna

Więcej informacji w jednym miejscu.

do dalszych prac

Kwestia transparentności jest podniesiona w opisie celu 1.2.
Wspólnie decydujemy o naszym mieście. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura
(Centrum Komunikacji Społecznej) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

1513

Warsztat 28 z
Młodzieżową
Radą Dzielnicy
Śródmieście

członek MRDŚ

Ogólna

Likwidacja 500+.

odrzucono - poza
oddziaływaniem

Uwaga odnosi się do kwestii, które są regulowane prawnie na
poziomie kraju.

1514

Warsztat 29 z
bibliotekarzami

mieszkanka /
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Biblioteka miejscem informacji.

do dalszych prac

1515

Warsztat 29 z
bibliotekarzami

mieszkanka /
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Biblioteki w systemie informacji miejskiej.

do dalszych prac

377

Kwestia prowadzenia otwartej polityki informacyjnej przez
instytucje publiczne została podjęta w opisie celu 1.2. Zgłoszona
uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może
zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe
rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego merytorycznie
biura (Biuro Kultury) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia prowadzenia otwartej polityki informacyjnej przez
instytucje publiczne została podjęta w opisie celu 1.2. Zgłoszona
uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może
zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe
rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego merytorycznie
biura (Biuro Kultury) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

1516

Warsztat 29 z
bibliotekarzami

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Tworzenie bibliotek plenerowych.

do dalszych prac

1517

Warsztat 29 z
bibliotekarzami

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Nowoczesna, zachęcająca wizualizacja bibliotek.

do dalszych prac

1518

Warsztat 29 z
bibliotekarzami

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Filie bibliotek w centrach spotkań ludzi, np. centrach
handlowych.

do dalszych prac

378

Uzasadnienie
Kwestia miejsc spędzania wolnego czasu została podjęta w
opisie celu 2.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Kultury)
oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych
do Strategii. godnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia oferty instytucji publicznych związanych z edukacją
została podjęta w opisie celu 2.2. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Kultury) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów
wykonawczych do Strategii. godnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia dostępności atrakcyjnych miejsc aktywności edukacyjnej
została podjęta w opisie celu 2.2. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Kultury) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów
wykonawczych do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

1519

Warsztat 29 z
bibliotekarzami

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Remonty bibliotek, wymiana wyposażenia czytelni.

do dalszych prac

1520

Warsztat 29 z
bibliotekarzami

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Stałe jednolite godziny otwarcia bibliotek.

do dalszych prac

1521

Warsztat 29 z
bibliotekarzami

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Osiedla z infrastrukturą kulturalną, w tym z bibliotekami.

do dalszych prac

379

Uzasadnienie
Kwestia dostępności atrakcyjnych miejsc aktywności edukacyjnej
została podjęta w opisie celu 2.2. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Kultury) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów
wykonawczych do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia dostępności atrakcyjnych miejsc aktywności edukacyjnej
została podjęta w opisie celu 2.2. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Kultury) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów
wykonawczych do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia dostępności miejsc aktywności edukacyjnej została
podjęta w opisie celu 2.2. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Przedmiot uwagi

1522

Warsztat 29 z
bibliotekarzami

mieszkanka /
mieszkaniec

2.3. Korzystamy z
usług blisko
Więcej kącików malucha.
domu

do dalszych prac

1523

Warsztat 29 z
bibliotekarzami

mieszkanka /
mieszkaniec

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Lokale biblioteczne zlokalizowane na parterze - dostępne dla
przestrzeni
osób na wózkach.
publicznej

do dalszych prac

1524

Warsztat 29 z
bibliotekarzami

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

do dalszych prac

Ekoprojekty z bibliotekami.

380

Uzasadnienie
Kwestia dostępności usług na poziomie przedszkolnym została
podjęta w opisie celu 2.3. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Edukacji) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów
wykonawczych do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia eliminacji barier architektonicznych została podjęta w
opisie celu 3.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Lokalowej) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów
wykonawczych do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia kształtowania postaw proekologicznych została podjęta
w opisie celu 3.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Kultury)
oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych
do Strategii. godnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

1525

Warsztat 29 z
bibliotekarzami

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

1526

Warsztat 29 z
bibliotekarzami

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Transport zbiorowy docierający do bibliotek, przystanek
systemu
biblioteka.
transportowego

do dalszych prac

1527

Warsztat 29 z
bibliotekarzami

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Stojaki na rowery, również Veturilo, przy bibliotekach.
systemu
transportowego

do dalszych prac

Instalacja kolektorów słonecznych, rekuperacja.

381

do dalszych prac

Uzasadnienie
Kwestia wykorzystania technologii środowiskowych została
podjęta w opisie celu 3.2. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Ochrony Środowiska) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia doskonalenia transportu zbiorowego została podjęta w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. godnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia rozwoju sieci transportu rowerowego została podjęta w
opisie celu 3.3. Korzystamy z przyjaznego systemu
transportowego. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

1528

Warsztat 29 z
bibliotekarzami

1529

Warsztat 29 z
bibliotekarzami

1530

Warsztat 29 z
bibliotekarzami

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Biblioteka jako pośrednik wiedzy biznesowej i usług
doradczych.

do dalszych prac

mieszkanka /
mieszkaniec

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Warsztaty dla dzieci i młodzieży.

do dalszych prac

mieszkanka /
mieszkaniec

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Biblioteka jako miejsce współpracy z uniwersytetami trzeciego
wieku i NGO.

do dalszych prac

mieszkanka /
mieszkaniec

382

Uzasadnienie
Kwestia podwyższania kompetencji przez mieszkańców została
podjęta w opisie celu 4.1. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Kultury) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów
wykonawczych do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia podwyższania kompetencji i ukierunkowania wsparcia
przede wszystkim na dzieci i młodzież została podjęta w opisie
celu 4.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Edukacji) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia współpracy podmiotów reprezentujących świat nauki i
kultury została podjęta w opisie celu 4.1. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Kultury) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów
wykonawczych do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Treść uwagi

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Uzasadnienie

1531

Warsztat 29 z
bibliotekarzami

mieszkanka /
mieszkaniec

4.2. Generujemy
innowacje

Więcej "wrzutni" książek.

do dalszych prac

Kwestia innowacyjnych rozwiązań w edukacji została podjęta w
opisie celu 4.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Kultury)
oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych
do Strategii. godnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

1532

Warsztat 29 z
bibliotekarzami

mieszkanka /
mieszkaniec

4.2. Generujemy
innowacje

Wybrane miejsca prezentacji nowych twórców i inwestorów.

odrzucono niezrozumiałe

Uwaga niezrozumiała.

1533

Warsztat 29 z
bibliotekarzami

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
4. Innowacyjne
środowisko

Usługa typu "książka na telefon z transportem".

do dalszych prac

Kwestia innowacji w sferze edukacji została podjęta w opisie celu
4. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Kultury) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

1534

Warsztat 3 w
LXIII LO im. L.
Kossutha,
05.05.2017

uczennica /
uczeń

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Dajemy swoje pomysły.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia rozwoju pomysłów została uwzględniona w zakresie
interwencji celu 4.2.

1535

Warsztat 3 w
LXIII LO im. L.
Kossutha,
05.05.2017

uczennica /
uczeń

2.1. Mamy dostęp
do szerokiej
Osiedla przyjazne dla wszystkich.
oferty mieszkań

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia tworzenia osiedli z uwzględnieniem wymogów osób w
różnym wieku została uwzględniona w zakresie interwencji celu
2.1.

do dalszych prac

Kwestia dostępności instytucji kultury została podjęta w opisie
celu 2.2., zaś kwestia uczestnictwa w kulturze została podjęta w
opisie celu 4.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

1536

Warsztat 3 w
LXIII LO im. L.
Kossutha,
05.05.2017

uczennica /
uczeń

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Datki na miejsca kultury.
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Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

1537

Warsztat 3 w
LXIII LO im. L.
Kossutha,
05.05.2017

uczennica /
uczeń

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Więcej atrakcyjnych budynków.
przestrzeni
publicznej

do dalszych prac

1538

Warsztat 3 w
LXIII LO im. L.
Kossutha,
05.05.2017

uczennica /
uczeń

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Więcej miejsc do grillowania.
przestrzeni
publicznej

do dalszych prac

1539

Warsztat 3 w
LXIII LO im. L.
Kossutha,
05.05.2017

uczennica /
uczeń

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Więcej schodków nad Wisłą.
przestrzeni
publicznej

do dalszych prac

384

Uzasadnienie
Kwestia walorów estetycznych przestrzeni publicznych została
podjęta w opisie celu 3.1. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Architektury i Planowania Przestrzennego) oraz rozpatrzone na
etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie
z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term
Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku
strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze
ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i
operacyjnych. W związku z tym strategia nie powinna zawierać
konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia kształtowania użytecznej przestrzeni pod kątem
spędzania czasu wolnego została podjęta w opisie celu 3.1.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia kształtowania użytecznej i atrakcyjnej przestrzeni pod
kątem spędzania czasu wolnego została podjęta w opisie celu
3.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Mobilności i Transportu) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

Lp.

1540

Forma
zgłoszenia
uwagi

Warsztat 3 w
LXIII LO im. L.
Kossutha,
05.05.2017

Osoba /
podmiot
zgłaszający

uczennica /
uczeń

Treść uwagi

Przedmiot uwagi

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Więcej koszy na śmieci.
przestrzeni
publicznej

Rozstrzygnięcie
uwag

Uzasadnienie

do dalszych prac

Kwestia kształtowania użytecznych przestrzeni z wykorzystaniem
małej architektury została podjęta w opisie celu 3.1. Zgłoszona
uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może
zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe
rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego merytorycznie
biura (Biuro Polityki Mobilności i Transportu)) oraz rozpatrzone na
etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie
z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term
Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku
strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze
ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i
operacyjnych. W związku z tym strategia nie powinna zawierać
konkretnych projektów do realizacji.

1541

Warsztat 3 w
LXIII LO im. L.
Kossutha,
05.05.2017

uczennica /
uczeń

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Więcej parków.

do dalszych prac

Kwestia rozwoju terenów zieleni została podjęta w opisie celu 3.2.
Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Ochrony Środowiska, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

1542

Warsztat 3 w
LXIII LO im. L.
Kossutha,
05.05.2017

uczennica /
uczeń

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Dbamy o otaczające nas środowisko, aby żyło nam się w nim
dobrze.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia dbania o środowisko przyrodnicze została uwzględniona
w celu 3.2.

do dalszych prac

Kwestia gospodarki odpadami została podjęta w opisie celu 3.2.
Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Gospodarki Odpadami) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

1543

Warsztat 3 w
LXIII LO im. L.
Kossutha,
05.05.2017

uczennica /
uczeń

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Więcej recyklingu.

385

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

1544

Warsztat 3 w
LXIII LO im. L.
Kossutha,
05.05.2017

uczennica /
uczeń

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Więcej buspasów.
systemu
transportowego

do dalszych prac

1545

Warsztat 3 w
LXIII LO im. L.
Kossutha,
05.05.2017

uczennica /
uczeń

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
5 linii metra.
systemu
transportowego

do dalszych prac

1546

Warsztat 3 w
LXIII LO im. L.
Kossutha,
05.05.2017

uczennica /
uczeń

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Klimatyzacja w autobusach.
systemu
transportowego

do dalszych prac

386

Uzasadnienie
Kwestia poprawy jakości przemieszczania się po mieście z
poszanowaniem wszystkich uczestników ruchu została podjęta w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia rozwoju sieci tras komunikacji publicznej (w
szczególności szynowej) została podjęta w opisie celu 3.3.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Mobilności i Transportu) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestie doskonalenia systemu transportu zbiorowego i rozwoju
sieci przystanków komunikacji publicznej zostały podjęte w opisie
celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Mobilności i Transportu) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Przedmiot uwagi

Uzasadnienie

Kwestie doskonalenia systemu transportu zbiorowego i rozwoju
sieci przystanków komunikacji publicznej zostały podjęte w opisie
celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Mobilności i Transportu) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.
Kwestia poprawy jakości przemieszczania się po mieście z
poszanowaniem wszystkich uczestników ruchu została podjęta w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Zwracamy jednak uwagę, że kwestia edukacji została podjęta w
opisie celu 4.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

1547

Warsztat 3 w
LXIII LO im. L.
Kossutha,
05.05.2017

uczennica /
uczeń

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Więcej przystanków na żądanie.
systemu
transportowego

do dalszych prac

1548

Warsztat 3 w
LXIII LO im. L.
Kossutha,
05.05.2017

uczennica /
uczeń

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Darmowa komunikacja dla uczniów.
systemu
transportowego

do dalszych prac

1549

Warsztat 3 w
LXIII LO im. L.
Kossutha,
05.05.2017

uczennica /
uczeń

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Datki na edukację.

do dalszych prac

1550

Warsztat 3 w
LXIII LO im. L.
Kossutha,
05.05.2017

uczennica /
uczeń

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Żyjemy w zgodzie.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia budowania więzi społecznych została uwzględniona w
zakresie interwencji celu 1.1.

1551

Warsztat 30 w
Samogłosce

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Znam swoich sąsiadów.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia poznawania się osób zamieszkujących dany budynek,
osiedle, rejon została uwzględniona w zakresie interwencji celu
1.1.

mieszkanka /
mieszkaniec

387

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Przedmiot uwagi

1552

Warsztat 30 w
Samogłosce

mieszkanka /
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Sąsiedzi dbają o swoje podwórko, administracja otwarta na
działania społeczne.

do dalszych prac

1553

Warsztat 30 w
Samogłosce

mieszkanka /
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Media lokalne.

do dalszych prac

1554

Warsztat 30 w
Samogłosce

mieszkanka /
mieszkaniec

2.3. Korzystamy z
usług blisko
Polityka lokalna przyjazna bazarom.
domu

do dalszych prac

388

Uzasadnienie
Kwestia dbania o otoczenie miejsca zamieszkania została podjęta
w opisie celu 1.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Centrum
Komunikacji Społecznej) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia prowadzenia otwartej polityki informacyjnej została
podjęta w opisie celu 1.2. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Organizacji Urzędu) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia dostępności usług komercyjnych została podjęta w opisie
celu 2.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Lokalowej) oraz rozpatrzone
na etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Przedmiot uwagi

1555

Warsztat 31 w
Domu
Sąsiedzkim
Szmulowizna

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Dodatkowe boisko dla dzieci na Szmulowiźnie.

do dalszych prac

1556

Warsztat 31 w
Domu
Sąsiedzkim
Szmulowizna

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Więcej placów zabaw.

do dalszych prac

1557

Warsztat 31 w
Domu
Sąsiedzkim
Szmulowizna

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Dużo więcej ścieżek rowerowych.
systemu
transportowego

1558

Warsztat 4 w
LO im.
Sienkiewicza,
12.05.2017

uczennica /
uczeń

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Zorganizowanie kina samochodowego.

389

Uzasadnienie
Kwestia dostępności miejsc aktywności sportowej została podjęta
w opisie celu 2.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Sportu i
Rekreacji) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów
wykonawczych do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia dostępności miejsc aktywności sportowej została podjęta
w opisie celu 2.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Sportu i
Rekreacji) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów
wykonawczych do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia rozwoju systemu transportu rowerowego została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.3.

do dalszych prac

Kwestia dostępności miejsc spędzania wolnego czasu została
podjęta w opisie celu 2.2. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Kultury) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia programów
wykonawczych do Strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Uzasadnienie
Kwestia kształtowania postaw ekologicznych została podjęta w
opisie celu 3.2, zaś kwestia upowszechniania pozaformalnej i
nieformalnej edukacji została podjęta w opisie celu 4.1.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Edukacji) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia integracji została podjęta w opisie celu 1.2., zaś kwestia
rozwoju terenów zieleni została podjęta w opisie celu 3.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Ochrony Środowiska) oraz
rozpatrzone na etapie tworzenia programów wykonawczych do
Strategii. Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w
Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta powinna być
dokumentem o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji,
celów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia
nie powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

1559

Warsztat 4 w
LO im.
Sienkiewicza,
12.05.2017

uczennica /
uczeń

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Zajęcia dla koneserów warszawskiej przyrody.

do dalszych prac

1560

Warsztat 4 w
LO im.
Sienkiewicza,
12.05.2017

uczennica /
uczeń

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Rodzinne sadzenie drzew.

do dalszych prac

1561

Warsztat 5 w
Technikum
budowlanym nr
5 im. Bryły,
12.05.2018

uczennica /
uczeń

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Nie sprawiamy sobie przykrości, wygłaszamy swoje zdanie bez
obawy o złe spojrzenia.

uwzględniono
częściowo

Kwestie więzi i relacji międzyludzkich zostały uwzględnione w
zakresie interwencji celu 1.1.

do dalszych prac

Kwestie oferty mieszkań została podjęta w opisie celu 2.1.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Lokalowej) oraz rozpatrzone
na etapie tworzenia programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

1562

Warsztat 7 w III
LO im. gen.
uczennica /
Sowińskiego,
uczeń
12.05.2017

2.1. Mamy dostęp
Więcej mieszkań komunalnych w przyjemnych miejscach wokół
do szerokiej
przyrody.
oferty mieszkań

390

Lp.

1563

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Warsztat 7 w III
LO im. gen.
uczennica /
Sowińskiego,
uczeń
12.05.2017

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Przedmiot uwagi

Dużo drzew i zieleni.

Uzasadnienie

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia rozwoju terenów zieleni została uwzględniona w zakresie
interwencji celu 3.2.

1564

Warsztat 7 w III
LO im. gen.
uczennica /
Sowińskiego,
uczeń
12.05.2017

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Więcej autobusów.
systemu
transportowego

do dalszych prac

Kwestie przyjazności systemu transportowego i doskonalenia
transportu zbiorowego podjęte zostały w opisie celu 3.3.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Polityki Mobilności i Transportu) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do Strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem o
charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów do realizacji.

1565

Warsztat 7 w III
LO im. gen.
uczennica /
Sowińskiego,
uczeń
12.05.2017

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Imigrantów też przyjmiemy.

uwzględniono
częściowo

Kwestia przyciągania obcokrajowców została uwzględniona w
zakresie interwencji celu 4.3.

1566

Warsztat 7 w III
LO im. gen.
uczennica /
Sowińskiego,
uczeń
15.05.2017

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Szanujemy wszystkich.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia szacunku do drugiego człowieka została uwzględniona w
zakresie interwencji celu 1. oraz celu 1.1.

1567

Warsztat 7 w III
LO im. gen.
uczennica /
Sowińskiego,
uczeń
15.05.2017

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Budowa placówek i miejsc rekreacji.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia dostępności miejsc spędzania wolnego czasu została
uwzględniona w celu 2.2.

1568

Warsztat 7 w III
LO im. gen.
uczennica /
Sowińskiego,
uczeń
15.05.2017

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Więcej miejsc ułatwiających swobodne poruszanie się osobom
przestrzeni
niepełnosprawnym ruchowo. Więcej podjazdów dla wózków.
publicznej

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia eliminacji barier architektonicznych i przestrzennych
została uwzględniona w zakresie interwencji celów 3.1. i 3.3.
Ponadto mowa jest również o projektowaniu uniwersalnym, a
więc dla wszystkich użytkowników.

1569

Warsztat 7 w III
LO im. gen.
uczennica /
Sowińskiego,
uczeń
15.05.2017

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia ochrony wód przed zanieczyszczeniami została
uwzględniona w zakresie celu 3.2.

Ochrona Wisły przed zanieczyszczeniami.
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Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Przedmiot uwagi

Uzasadnienie

1570

Warsztat 7 w III
LO im. gen.
uczennica /
Sowińskiego,
uczeń
15.05.2017

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Skuteczniejsza ochrona środowiska.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia dbania o środowisko przyrodnicze została uwzględniona
w celu 3.2.

1571

Warsztat 7 w III
LO im. gen.
uczennica /
Sowińskiego,
uczeń
15.05.2017

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Więcej drzew i zieleni.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia rozwoju terenów zieleni została uwzględniona w zakresie
interwencji celu 3.2.

1572

Warsztat 7 w III
LO im. gen.
uczennica /
Sowińskiego,
uczeń
15.05.2017

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Więcej ścieżek rowerowych.
systemu
transportowego

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia rozwoju systemu transportu rowerowego została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.3.

1573

Warsztat 7 w III
LO im. gen.
uczennica /
Sowińskiego,
uczeń
15.05.2017

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Rozwój sceny festiwalowej i promocja młodych talentów.

uwzględniono
częściowo

Kwestia promocji talentów uwzględniona została w zakresie
interwencji celu 4.4., natomiast cel ten nie skupia się na jednej
grupie wiekowej. Kwestie uczestnictwa w kulturze i aktywności
artystycznej uwzględnione zostały w zakresie interwencji celu 4.1.

1574

Warsztat 7 w III
LO im. gen.
uczennica /
Sowińskiego,
uczeń
15.05.2017

4.4. Inspirujemy
świat

Rozwój rynku i otwarcie w stosunku do innych państw.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia otwartości Warszawy i wzmacniania jej pozycji na arenie
międzynarodowej została uwzględniona w zakresie interwencji
celu 4.

1575

Warsztat 7 w III
LO im. gen.
uczennica /
Sowińskiego,
uczeń
15.05.2017

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Punkty pomocy obywatelskiej.

do dalszych prac

Kwestie prowadzenia otwartej polityki informacyjnej i edukacji
obywatelskiej zostały podjęte w opisie celu 1.2. Zgłoszona uwaga
dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Organizacji Urzędu) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

1576

Warsztat 7 w III
LO im. gen.
uczennica /
Sowińskiego,
uczeń
15.05.2017

Cel strategiczny
2. Wygodna
lokalność

Trzeba promować Warszawę, a także trzeba odnawiać starsze
budynki, ale żeby zachować ich historię np. powojenne budynki
na Pradze.

uwzględniono
częściowo

Kwestia rewitalizacji obszarów zdegradowanych została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 2. Kwestia promocji
Warszawy została uwzględniona w zakresie interwencji celu 4.3. i
celu 4.4.

1577

Warsztat 9 w III
LO im. gen.
uczennica /
Sowińskiego,
uczeń
12.05.2017

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Więcej zajęć integrujących mieszkańców.

uwzględniono
częściowo

Kwestia integracji mieszkańców została uwzględniona w zakresie
interwencji celu 1.1.
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Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Treść uwagi

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Uzasadnienie

1578

Warsztat 9 w III
LO im. gen.
uczennica /
Sowińskiego,
uczeń
12.05.2017

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Więcej wydarzeń udostępnianych bezpłatnie.

do dalszych prac

Kwestia oferty spędzania czasu wolnego została podjęta w opisie
celu 2.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Kultury) oraz rozpatrzone na etapie
tworzenia programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

1579

Warsztat 9 w III
LO im. gen.
uczennica /
Sowińskiego,
uczeń
12.05.2017

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

Więcej zajęć pobudzających, rozwijających dzieci i młodzież.

uwzględniono
częściowo

Kwestie rozwoju potencjału mieszkańców i ukierunkowania
wsparcia przede wszystkim na dzieci i młodzież zostały
uwzględnione w zakresie interwencji celu 4.1.

1580

Warsztat w
Warszawskiej
Akademii
Młodych
Liderów

mieszkanka /
mieszkaniec

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Brak odpowiedniej edukacji (np. żywienie).

do dalszych prac

1581

Warsztat w
Warszawskiej
Akademii
Młodych
Liderów

mieszkanka /
mieszkaniec

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Skuteczna walka z bezdomnością.

do dalszych prac

1582

Warsztat w
Warszawskiej
Akademii
Młodych
Liderów

mieszkanka /
mieszkaniec

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Wspólna troska.

uwzględniono zapis istnieje
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Kwestia dbania o zdrowie zostanie dopisana do celu 1.1.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Centrum Komunikacji Społecznej) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów.
Kwestia zmniejszenia wykluczenia społecznego została podjęta w
opisie celu 1.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów.
Kwestia dbania o siebie nawzajem została uwzględniona w
zakresie interwencji celu 1.1.

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

1583

Warsztat w
Warszawskiej
Akademii
Młodych
Liderów

Osoba /
podmiot
zgłaszający

mieszkanka /
mieszkaniec

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Przedmiot uwagi

Budowanie kultury - poznawanie historii lokalnej.

uwzględniono zapis istnieje

Uzasadnienie

Kwestie wzrostu poczucia identyfikacji, budowania tożsamości
lokalnej i poznawania historii miejsca zostały uwzględnione w
zakresie interwencji celu 1.1.
Kwestia podtrzymywania pamięci o poprzednich pokoleniach
warszawiaków i historii Warszawy została podjęta w opisie celu
1.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Edukacji) oraz rozpatrzone na
poziomie programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów.
Uwaga nieprecyzyjna. Kwestia integracji społecznej została
podjęta w opisie celu 1.1.Dbamy o siebie nawzajem, a kwestia
form włączania mieszkańców celu 1.2. Wspólnie decydujemy o
naszym mieście. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Centrum
Komunikacji Społecznej) oraz rozpatrzone na etapie tworzenia
programów wykonawczych do Strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

1584

Warsztat w
Warszawskiej
Akademii
Młodych
Liderów

mieszkanka /
mieszkaniec

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Spotkania historyczne.

do dalszych prac

1585

Warsztat w
Warszawskiej
Akademii
Młodych
Liderów

mieszkanka /
mieszkaniec

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Spotkania dzielnicowe.

do dalszych prac

mieszkanka /
mieszkaniec

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Szacunek.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia szacunku do drugiego człowieka została uwzględniona w
zakresie interwencji celu 1. oraz celu 1.1.

mieszkanka /
mieszkaniec

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Dbanie o wspólne dobro.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia dbania o otoczenie miejsca zamieszkania została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 1.1.

1586

1587

Warsztat w
Warszawskiej
Akademii
Młodych
Liderów
Warsztat w
Warszawskiej
Akademii
Młodych
Liderów
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Forma
zgłoszenia
uwagi

1588

Warsztat w
Warszawskiej
Akademii
Młodych
Liderów

Osoba /
podmiot
zgłaszający

mieszkanka /
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Przedmiot uwagi

uwzględniono zapis istnieje

Partycypacja obywateli.

Uzasadnienie

Kwestia współzarządzania miastem została uwzględniona w
zakresie interwencji celu 1.2.
Kwestia współzarządzania została podjęta w opisie celu 1.2.
Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego
nie może zostać uwzględniona. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów.
Kwestia prowadzenia otwartej polityki informacyjnej została
podjęta w opisie celu 1.2. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Organizacji Urzędu) oraz rozpatrzone na poziomie programów
wykonawczych do strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów.

1589

Warsztat w
Warszawskiej
Akademii
Młodych
Liderów

mieszkanka /
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Częstsze spotkania z radnymi.

do dalszych prac

1590

Warsztat w
Warszawskiej
Akademii
Młodych
Liderów

mieszkanka /
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Założenie Twittera dzielnicy, miasta.

do dalszych prac

mieszkanka /
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Wzbudzanie solidarności sąsiedzkiej. Tworzenie inicjatyw
sąsiedzkich.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia budowania dobrych relacji sąsiedzkich została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 1.2.

mieszkanka /
mieszkaniec

1.2. Wspólnie
decydujemy o
naszym mieście

Akcje informacyjne.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia prowadzenia otwartej polityki informacyjnej została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 1.2.

mieszkanka /
mieszkaniec

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Budowa miejsc spotkań społeczności lokalnej na świeżym
powietrzu.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia dostępności miejsc aktywności społecznej w przestrzeni
publicznej została uwzględniona w zakresie interwencji celu 2.2.

mieszkanka /
mieszkaniec

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Bulwary i scena nad Wisłą.
przestrzeni
publicznej

do dalszych prac

Kwestia nadbrzeży Wisły jako osi przestrzeni publicznych została
podjęta w opisie celu 3.1. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura oraz

1591

1592

1593

1594

Warsztat w
Warszawskiej
Akademii
Młodych
Liderów
Warsztat w
Warszawskiej
Akademii
Młodych
Liderów
Warsztat w
Warszawskiej
Akademii
Młodych
Liderów
Warsztat w
Warszawskiej
Akademii
Młodych
Liderów
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Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Przedmiot uwagi

Uzasadnienie
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów.

1595

Warsztat w
Warszawskiej
Akademii
Młodych
Liderów

mieszkanka /
mieszkaniec

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Przystosowanie przestrzeni publicznych dla osób
przestrzeni
niepełnosprawnych.
publicznej

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia eliminacji barier architektonicznych i przestrzennych
została uwzględniona w zakresie interwencji celów 3.1. i 3.3.
Ponadto w celu 3.1. mowa jest również o projektowaniu
uniwersalnym, a więc dla wszystkich użytkowników miasta.

1596

Warsztat w
Warszawskiej
Akademii
Młodych
Liderów

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Wprowadzenie obowiązku segregacji śmieci (przy zmianie
metody ich wywozu).

do dalszych prac

Kwestia zwiększania efektywności gospodarki odpadami została
podjęta w opisie celu 3.2. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Gospodarki Odpadami Komunalnymi) oraz rozpatrzone na
poziomie programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów

1597

Warsztat w
Warszawskiej
Akademii
Młodych
Liderów

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Propagowanie eko-życia.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia kształtowania proekologicznych postaw mieszkańców
została uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.2.

do dalszych prac

Kwestia kształtowania postaw proekologicznych została podjęta
w opisie celu 3.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Ochrony
Środowiska) oraz rozpatrzone na poziomie programów
wykonawczych do strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów.

1598

Warsztat w
Warszawskiej
Akademii
Młodych
Liderów

mieszkanka /
mieszkaniec

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Zachęcanie ludzi do zbierania nakrętek.
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Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

1599

Warsztat w
Warszawskiej
Akademii
Młodych
Liderów

1600

1601

1602

1603

1604

Warsztat w
Warszawskiej
Akademii
Młodych
Liderów

Warsztat w
Warszawskiej
Akademii
Młodych
Liderów
Warsztat w
Warszawskiej
Akademii
Młodych
Liderów
Warsztat w
Warszawskiej
Akademii
Młodych
Liderów

Warsztat w
Warszawskiej
Akademii
Młodych
Liderów

Osoba /
podmiot
zgłaszający

mieszkanka /
mieszkaniec

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Więcej ścieżek rowerowych.
systemu
transportowego

Uzasadnienie

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia rozwoju systemu transportu rowerowego została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.3.

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Wypożyczanie elektrycznych samochodów.
systemu
transportowego

do dalszych prac

Kwestia promowania alternatywnych napędów w transporcie
indywidualnym została podjęta w opisie celu 3.3. Zgłoszona
uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może
zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe
rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego merytorycznie
biura (Biuro Polityki Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na
poziomie programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów.

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Lepszy stan komunikacji miejskiej.
systemu
transportowego

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia doskonalenia transportu zbiorowego została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.3.

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Lepsze dostosowanie komunikacji do potrzeb osób
systemu
niepełnosprawnych.
transportowego

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia zwiększania efektywności systemu transportowego z
uwzględnieniem potrzeb różnych uczestników ruchu została
podjęta w opisie celu 3.3.

mieszkanka /
mieszkaniec

3.3. Korzystamy z
przyjaznego
Rozwój szynowego transportu publicznego.
systemu
transportowego

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia rozwoju sieci tras i przystanków komunikacji publicznej
(w szczególności szynowej) została uwzględniona w zakresie
interwencji celu 3.3.

do dalszych prac

Kwestia ułatwień akceleracji firm została podjęta w opisie celu
4.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego rozwiązania,
dlatego nie może zostać uwzględniona. Proponowane w uwadze
szczegółowe rozwiązanie zostanie przekazane do właściwego
merytorycznie biura (Biuro Rozwoju Gospodarczego) oraz
rozpatrzone na poziomie programów wykonawczych do strategii.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji midterm Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
roku strategia rozwoju miasta powinna być dokumentem
o charakterze ogólnym, ograniczającym się do wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. W związku z tym strategia nie
powinna zawierać konkretnych projektów.

mieszkanka /
mieszkaniec

4.2. Generujemy
innowacje

Inwestycja w lokalne start-upy.

397

Lp.

1605

1606

1607

1608

1609

1610

Forma
zgłoszenia
uwagi
Warsztat w
Warszawskiej
Akademii
Młodych
Liderów
Warsztat w
Warszawskiej
Akademii
Młodych
Liderów
Warsztat w
Warszawskiej
Akademii
Młodych
Liderów
Warsztat w
Warszawskiej
Akademii
Młodych
Liderów
Warsztat w
Warszawskiej
Akademii
Młodych
Liderów

Warsztat w
Warszawskiej
Akademii
Młodych
Liderów

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Przedmiot uwagi

Uzasadnienie

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
1.
Odpowiedzialna
wspólnota

Bycie ponad podziałami.

uwzględniono zapis istnieje

Cel 1. zakłada budowanie odpowiedzialnej wspólnoty,
upowszechnianie wartości integrujących mieszkańców oraz
postaw prospołecznych i obywatelskich. Cel więc kładzie nacisk
na działanie ponad podziałami.

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
3. Funkcjonalna
przestrzeń

Ujednolicenie infrastruktury.

odrzucono niezrozumiałe

Uwaga niezrozumiała.

mieszkanka /
mieszkaniec

Cel strategiczny
4. Innowacyjne
środowisko

Nowoczesne miasto.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia otwartości i innowacyjności Warszawy została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 4.

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Przeidealizowany obraz #Warszawa2030.

odrzucono w
całości

Projekt Strategii powstał m.in. na bazie głosów mieszkańców i
innych interesariuszy. Poziom osiągnięcia poszczególnych celów
w 2030 roku będą definiowały wartości docelowe wskaźników
monitoringu.

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Informatory dostępne dla wszystkich.

odrzucono niezrozumiałe

Uwaga niezrozumiała.

uwzględniono zapis istnieje

Uwaga nieprecyzyjna. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie wskazuje konkretnych projektów do
realizacji i dzięki temu pozwala na elastyczne zarządzanie
realizacja celów. Jednocześnie należy pamiętać, że m.st.
Warszawa jako jednostka samorządowa musi działać zgodnie z
przepisami, m.in. ustawą o finansach publicznych oraz prawem
zamówień publicznych, co w znacznym zakresie usztywnia
działania urzędu i często uniemożliwia szybkie modyfikowanie
realizowanych inicjatyw lub projektów.

mieszkanka /
mieszkaniec

Ogólna

Zbyt ścisłe planowanie- brak miejsca na inicjatywy, które mogą
wyniknąć w trakcie realizacji.
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Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Treść uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Uzasadnienie

1611

Warsztat z
członkami
Wspólnoty
mieszkanka /
mieszkaniowej
mieszkaniec
ul. Rogalskiego
10 i 12 na
Gocławiu

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Ogrody w mieście, uprawa warzyw i owoców i dzielenie się tym
co wyrosło.

do dalszych prac

Kwestia działań na rzecz integracji społecznej została podjęta w
opisie celu 1.1. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Centrum
Komunikacji Społecznej) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów

1612

Warsztat z
członkami
Wspólnoty
mieszkanka /
mieszkaniowej
mieszkaniec
ul. Rogalskiego
10 i 12 na
Gocławiu

1.1. Dbamy o
siebie nawzajem

Spotkania ludzi młodych i starszych, generowanie wspólnych
pomysłów (łączenie pokoleń).

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia integracji międzypokoleniowej została uwzględniona w
zakresie interwencji celu 1.1.

1613

Warsztat z
członkami
Wspólnoty
mieszkanka /
mieszkaniowej
mieszkaniec
ul. Rogalskiego
10 i 12 na
Gocławiu

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Trzeba tworzyć parki sprawnościowe dla zwierząt domowych.

do dalszych prac

1614

Warsztat z
członkami
Wspólnoty
mieszkanka /
mieszkaniowej
mieszkaniec
ul. Rogalskiego
10 i 12 na
Gocławiu

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

Należy tworzyć centra aktywności lokalnej z funkcjonalną
infrastrukturą do gier plenerowych.

do dalszych prac

399

Kwestia dostępności miejsc aktywności rekreacyjnej została
podjęta w opisie celu 2.2. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Sportu i Rekreacji) oraz rozpatrzone na poziomie programów
wykonawczych do strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.
Kwestia dostępności miejsc aktywności rekreacyjnej została
podjęta w opisie celu 2.2. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura
(Centrum Komunikacji Społecznej) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Rozstrzygnięcie
uwag

Treść uwagi

Przedmiot uwagi

Uzasadnienie
projektów do realizacji.

do dalszych prac

Kwestia miejsc spędzania wolnego czasu została podjęta w
opisie celu 2.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Trzeba postawić więcej ławek i posadzić więcej drzew, żeby się
przestrzeni
móc się spotykać.
publicznej

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia kształtowania atrakcyjnych i użytecznych przestrzeni
publicznych poprzez wykorzystanie małej architektury została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.1., zaś kwestia
rozwoju terenów zieleni została uwzględniona w zakresie
interwencji celu 3.2.

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Więcej ławek i drzew.
przestrzeni
publicznej

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia kształtowania atrakcyjnych i użytecznych przestrzeni
publicznych poprzez wykorzystanie małej architektury została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.1., zaś kwestia
rozwoju terenów zieleni została uwzględniona w zakresie
interwencji celu 3.2.

1615

Warsztat z
członkami
Wspólnoty
mieszkanka /
mieszkaniowej
mieszkaniec
ul. Rogalskiego
10 i 12 na
Gocławiu

2.2. Aktywnie
spędzamy czas
wolny blisko
domu

1616

Warsztat z
członkami
Wspólnoty
mieszkanka /
mieszkaniowej
mieszkaniec
ul. Rogalskiego
10 i 12 na
Gocławiu

1617

Warsztat z
członkami
Wspólnoty
mieszkanka /
mieszkaniowej
mieszkaniec
ul. Rogalskiego
10 i 12 na
Gocławiu

Więcej darmowych spotkań na świeżym powietrzu dla
emerytów np. gimnastyka.
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Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Treść uwagi

Przedmiot uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Uzasadnienie

1618

Warsztat z
członkami
Wspólnoty
mieszkanka /
mieszkaniowej
mieszkaniec
ul. Rogalskiego
10 i 12 na
Gocławiu

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Więcej mobilnych punktów informacyjno-usługowych.
przestrzeni
publicznej

do dalszych prac

Kwestia systemu informacji dla mieszkańców i odwiedzających
została podjęta w opisie celu 3.1. Zgłoszona uwaga dotyczy
szczegółowego rozwiązania, dlatego nie może zostać
uwzględniona. Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie
zostanie przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro
Organizacji Urzędu) oraz rozpatrzone na poziomie programów
wykonawczych do strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

1619

Warsztat z
członkami
Wspólnoty
mieszkanka /
mieszkaniowej
mieszkaniec
ul. Rogalskiego
10 i 12 na
Gocławiu

3.1. Korzystamy z
atrakcyjnej
Więcej ławek na trasach spacerowych.
przestrzeni
publicznej

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia kształtowania atrakcyjnych i użytecznych przestrzeni
publicznych poprzez wykorzystanie małej architektury została
uwzględniona w zakresie interwencji celu 3.1.

1620

Warsztat z
członkami
Wspólnoty
mieszkanka /
mieszkaniowej
mieszkaniec
ul. Rogalskiego
10 i 12 na
Gocławiu

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Pszczoły w mieście (ule).

do dalszych prac

Kwestia ochrony istniejących zasobów przyrody została podjęta w
opisie celu 3.2. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Ochrony
Środowiska) oraz rozpatrzone na poziomie programów
wykonawczych do strategii. Zgodnie z rekomendacjami
przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia rozwoju miasta
powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów

1621

Warsztat z
członkami
Wspólnoty
mieszkanka /
mieszkaniowej
mieszkaniec
ul. Rogalskiego
10 i 12 na
Gocławiu

3.2. Żyjemy w
czystym
środowisku
przyrodniczym

Więcej zieleni i drzew.

uwzględniono zapis istnieje

Kwestia rozwoju terenów zieleni została uwzględniona w zakresie
interwencji celu 3.2.

401

Lp.

Forma
zgłoszenia
uwagi

Osoba /
podmiot
zgłaszający

Przedmiot uwagi

Treść uwagi

Rozstrzygnięcie
uwag

Uzasadnienie

1622

Warsztat z
członkami
Wspólnoty
mieszkanka /
mieszkaniowej
mieszkaniec
ul. Rogalskiego
10 i 12 na
Gocławiu

3.3. Korzystamy z
Zamontować zegary sygnalizujące czas zmiany świateł na
przyjaznego
najważniejszych skrzyżowaniach i rondach w Warszawie.
systemu
Nadać tej sprawie klauzulę natychmiastowej wykonywalności.
transportowego

do dalszych prac

Kwestia poprawy jakości przemieszczania się po mieście z
poszanowaniem wszystkich uczestników ruchu została podjęta w
opisie celu 3.3. Zgłoszona uwaga dotyczy szczegółowego
rozwiązania, dlatego nie może zostać uwzględniona.
Proponowane w uwadze szczegółowe rozwiązanie zostanie
przekazane do właściwego merytorycznie biura (Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) oraz rozpatrzone na poziomie
programów wykonawczych do strategii. Zgodnie z
rekomendacjami przedstawionymi w Ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku strategia
rozwoju miasta powinna być dokumentem o charakterze ogólnym,
ograniczającym się do wizji, celów strategicznych i operacyjnych.
W związku z tym strategia nie powinna zawierać konkretnych
projektów do realizacji.

1623

Warsztat z
członkami
Wspólnoty
mieszkanka /
mieszkaniowej
mieszkaniec
ul. Rogalskiego
10 i 12 na
Gocławiu

4.1. Rozwijamy
nasz twórczy
potencjał

uwzględniono zapis istnieje

W celu 4.1. Rozwijamy nasz twórczy potencjał znajdują się zapisy
mówiące o odpowiednim ukierunkowaniu oferty uczenia się, a
także o konieczności zmian w sposobie kształcenia w
warszawskich szkołach.

Dzieci oduczają się w szkole naturalnej ciekawości, z którą
przychodzą do szkoły.

402

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
Urząd m.st. Warszawy
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
Wydział Strategii Rozwoju Miasta
www.2030.um.warszawa.pl
www.facebook.com/Warszawa2030
warszawa2030@um.warszawa.pl
22 443 07 92

