Zgłoś pomysł!

POWIEDZ, CZEGO
POTRZEBUJESZ
BIELANY– zbiór dobrych praktyk
w zakresie składania projektów
w ramach budżetu partycypacyjnego
na rok 2018

www.twojbudzet.um.warszawa.pl

To już 4. edycja Budżetu Partycypacyjnego w Warszawie!
Obserwujemy, że w proces ten angażuje się co roku coraz więcej aktywnych
mieszkańców, którzy chcą coś zmienić w przestrzeni publicznej i w swoim najbliższym
otoczeniu, mają na to pomysł i potrafią go urzeczywistnić poprzez przygotowanie
projektu. I tak, w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2015 rok złożono 174
projekty, na 2016 rok - 186 projektów, a w ostatniej edycji Budżetu na 2017 roku
aż 191 projektów.
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Urząd Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy, zwiększał kwotę na realizację projektów obywatelskich. W 2015 roku
wynosiła ona 1 548 521 zł, w 2016 roku - 3 398 365 zł, w 2017 roku Zarząd
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przeznaczył na Budżet Partycypacyjny
rekordową w całej Warszawie kwotę - 7 527 000 zł i postanowiliśmy ją utrzymać
na tym samym poziomie także w najbliższym Budżecie Partycypacyjnym na 2018
rok.
Wszystkim wygranym projektom towarzyszy niezmiennie nasza życzliwość,
bowiem jeśli wygrały w głosowaniu to znaczy, że były mieszkańcom potrzebne lub
odczuwali ich brak. Są to projekty zarówno inwestycyjne z zakresu infrastruktury,
ochrony środowiska, po projekty oświatowe, z zakresu kultury, sportu, zdrowia, czy
spraw
społecznych.
W pierwszej
edycji
Budżetu
Partycypacyjnego
zrealizowaliśmy 9 projektów, w drugiej do realizacji trafiło 48 projektów, z czego
znaczna część została już ukończona. Trzecia edycja to aż 70 projektów, które
zostaną zrealizowane w 2017 roku i trzecie miejsce w Warszawie, pod względem
ich liczby.
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Aby zgłoszony przez Ciebie projekt przeszedł pozytywnie weryfikację i został
poddany pod głosowanie, zwróć uwagę na kryteria, jakie musi spełnić.
 Projekt musi spełniać warunek ogólnodostępności, co oznacza, że z jego efektów
będzie mogła korzystać jak najszersza grupa odbiorców. Projekty zakładające
realizację zadań np. w określonej placówce, na zamkniętym podwórku itp., do
których dostęp ma ściśle określona, wąskaa grupa odbiorców, mogą zostać
odrzucone;
 Projekt musi mieścić się w zakresie zadań własnych m.st. Warszawy

przypisanych do realizacji Dzielnicy Bielany lub jej jednostkom;
 Projekt musi być zlokalizowany na terenie Dzielnicy Bielany;

 Czas realizacji projektu nie może przekroczyć jednego roku budżetowego.
Zadanie musi zostać zrealizowane między styczniem a grudniem 2018 roku
(w 2017 roku dopuszczalne są wyłącznie proste prace przygotowawcze);
 Projekt musi być zgodny z przepisami prawa np. miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego itp.
 Wartość projektu nie może przekroczyć, w zależności od obszaru terytorialnego,

kwoty ogółem przeznaczonej na dany, wyodrębniony obszar Dzielnicy Bielany
lub kwoty przeznaczonej na projekty ogólnodzielniciowe;

 Projekt musi być zgłoszony zgodnie z obowiązującym terminem wskazanym
w harmonogramie poniżej, na trzy możliwe sposoby:
o

Elektronicznie poprzez stronę: www.twojbudzet.um.warszawa.pl;

o

Osobiście w Urzędzie Dzielnicy Bielany w okienku nr 49 „Kancelaria”
w poniedziałki w godzinach 8:00 – 18:00, w kolejnych dniach, wtorek –
piątek, w godzinach 8:00 – 16:00;

o

Pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu formularza do urzędu)
Urząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
ul. Żeromskiego 29
01-882 Warszawa
z dopiskiem: „Budżet Partycypacyjny 2018”
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 Projekt, co do zasady musi być zlokalizowany na nieruchomościach pozostających

we władaniu m.st. Warszawy i nieobciążonych na rzecz osób trzecich. Zarząd
Dzielnicy Bielany zadecydował, że możliwe będzie również zgłaszanie projektów
zlokalizowanych na terenach niebędących we władaniu miasta, warunkiem jest
uzyskanie pisemnej zgody właściciela bądź dysponenta terenu.

Tutaj sprawdzisz stan własności
(dane w serwisie mapowym mają
charakter poglądowy):
http://www.mapa.um.warszawa.pl/

 Każdy

mieszkaniec może
zgłosić i poprzeć więcej niż
jeden projekt;

 Jeden projekt może zostać

zgłoszony przez maksymalnie
trzech mieszkańców
Warszawy;
 Każdy zgłaszany projekt musi być poparty przez minimum 30 osób

mieszkających w Warszawie, do tej grupy nie wlicza się projektodawców.
 Projekt musi być zgłoszony na specjalnym formularzu;

 W ramach budżetu partycypacyjnego nie mogą być zgłaszane projekty, które:

o zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej;
o zakładają wykonanie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania,
które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego
elementów (etapów);
o są sprzeczne z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy.
Projekty, które zawierają treści uznawane powszechnie za naganne, obsceniczne,
obraźliwe, wulgarne lub które mogą być odebrane jako społecznie naganne nie będą
weryfikowane, a informacje o nich nie będą publikowane.
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W 2018 roku Bielany zostaną podzielone na 8 obszarów lokalnych
(jak poniżej). Dostępny będzie również poziom ogólnodzielnicowy.
Obszary lokalne to obszary zamknięte wzdłuż osi następujących ulic:
Obszar I - CHOMICZÓWKA: Księżycowa, Wólczyńska, Reymonta, Kalinowej Łąki
oraz granica gmin Bielany i Bemowo.
Obszar II - WRZECIONO, MŁOCINY: Dziwożony (Parkowa), Estrady, Improwizacji,
Książąt Mazowieckich, Zgrupowania AK Kampinos, Kasprowicza, Lindego,
Marymoncka, Most Marii Skłodowskiej-Curie, brzeg Wisły, granica administracyjna
Dzielnicy Bielany z Gminą Łomianki.
Obszar III - PIASKI: Reymonta, Broniewskiego, Al. Armii Krajowej, Powązkowska,
Gen. Stanisława Maczka.
Obszar IV - STARE BIELANY: Lindego, Marymoncka, Żeromskiego, Jarzębskiego,
Broniewskiego, Reymonta, Oczapowskiego, Kasprowicza.
Obszar V – WAWRZYSZEW: Kasprowicza, Oczapowskiego, Reymonta, Wólczyńska,
Nocznickiego.
Obszar VI – SŁODOWIEC: Żeromskiego, Al. Armii Krajowej, Broniewskiego,
Jarzębskiego.
Obszar VII - RUDA, MARYMONT, LAS BIELAŃSKI: Mosta Marii Skłodowskiej –
Curie, granica administracyjna Dzielnicy Bielany z Dzielnicą Białołęka (wzdłuż brzegu
Wisły), Most Gen. Stefana Roweckiego „Grota”, Al. Armii Krajowej, Marymoncka.
Obszar VIII - RADIOWO, WÓLKA WĘGLOWA, PLACÓWKA, HUTA: Improwizacji,
Książąt Mazowieckich, Zgrupowania AK Kampinos, Kasprowicza, Nocznickiego,
Wólczyńska, Kalinowej Łąki, Księżycowa, Kampinoska, Estrady, Rękopis, Kampinoski
Szlak Rowerowy, granica administracyjna Dzielnicy Bielany z Gminą Izabelin, Granica
administracyjna Dzielnicy Bielany z Gminą Łomianki, Estrady, granica Lasu
Młocińskiego, Granica Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Dęby Młocińskie.
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Podział ten pokazuje poniższa mapka.

Dla każdego z wyznaczonych obszarów przydzielona została kwota budżetu,
w zależności od ilości osób zamieszkujących dany teren, podział środków obrazuje
tabela.
Lp.

Nazwa obszaru

Liczba
mieszkańców*
23 614
26 305
17 878
16 093
14 587
12 842
10 565
3 069

Chomiczówka
Wrzeciono, Młociny
Piaski
Stare Bielany
Wawrzyszew
Słodowiec
Ruda, Marymont, Las Bielański
Radiowo,
Wólka Węglowa, Placówka, Huta
Poziom Ogólnodzielnicowy
Razem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

--124 953

Kwota na obszar
w złotych
1 200 000,00
1 300 000,00
900 000,00
800 000,00
700 000,00
650 000,00
550 000,00
200 000,00
1 227 000,00
7 527 000,00

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały wg. danych Biura Administracji i Spraw Obywatelskich
Delegatury w Dzielnicy Bielany z dn. 26.09.2016 r.
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Przed opracowaniem projektu warto sprawdzić, czy w poprzednich edycjach nie
został już zgłoszony podobny pomysł. Poniżej zamieszczamy wykaz
zwycięskich projektów.









 „Aerobik i taniec na Młocinach” – organizacja zajęć
ruchowych przy muzyce np. aerobik wymiennie
z nauką tańca;
 „Dobry start – lepsza przyszłość” – zajęcia
umożlwiające
dzieciom
z
rodzin
rozbitych
i dysfunkcyjnych
rozwijanie
swoich
talentów
i zainteresowań;

„Dofinansowanie zakupów książek i audiobooków
dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bielany” uzupełnienie zbiorów Biblioteki Publicznej o brakujące nowości wydawnicze,
propagowanie czytelnictwa;
„Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół” - wykonanie i zamontowanie
24 domków wraz z planszami informacyjnymi dla pożytecznych owadów,
w kilku miejscach na terenie dzielnicy tj. Park Olszyna, Park Stawy Kellera,
teren wokół Stawów Brustmana, Park Kępa Potocka;
„Nasze bezpieczeństwo - pierwsza pomoc” – zajęcia z udzielania pierwszej
pomocy;
„Radio internetowe na Bielanach” – pierwsze bielańskie profesjonalne radio
z pełną studyjną i reporterską infrastrukturą;
„Niewidomi są wśród nas i razem z nami” - dostosowanie Urzędu Dzielnicy stworzenie tyflografiki z planem urzędu oraz dzielnicy, zamontowanie tabliczek
w brajlu, zapewnienie udźwiękowionego stanowiska komputerowego
dla petenta w urzędzie oraz wydanie książki w druku transparentnym;
„Bielański plac zabaw w Parku Młocińskim” - plac zabaw dla wszystkich grup
wiekowych (0-100) w podziale na trzy części dla dzieci młodszych,
dla młodzieży, oraz dla osób starszych;
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 „Wieża dla Jerzyków” - budowa około
10-metrowej wieży z ok. 100 budkami
dla ptaków.
Poziom ogólnodzielnicowy:
 „Zamontowanie ławek przy ciągu
rowerowo-pieszym
przy
Al. Reymonta” – ustawienie ławek
wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego przy
Al. Reymonta, które umożliwiają odpoczynek osobom korzystającym z tej trasy;
 „Wybudowanie boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią” – wybudowanie na
terenie Szkoły Podstawowej nr 209 im. przy ul. Reymonta 25 boiska
wielofunkcyjne obejmujące boisko do gry w piłkę nożną oraz do gry w siatkówkę
i koszykówkę;
 „Pasy rowerowe i miejsca parkingowe na Żeromskiego i Reymonta” wyznaczenie pasów rowerowych na ul. Żeromskiego (Podczaszyńskiego –
Reymonta) i Reymonta (Żeromskiego - Conrada);
 „Dwie ławki z oparciem” – zakup i montaż dwóch ławek wzdłuż chodnika
prowadzącego od ulicy Dantego 7 do bazaru Wolumen i stacji metra
Wawrzyszew.
Obszar I – Stare Bielany, Ruda, Marymont
 „Zagospodarowanie zieleni SP nr 53” - zagospodarowanie przestrzeni przed
głównym wejściem do Szkoły Podstawowej nr 53 im. Mariusza Zaruskiego,
zamontowanie stojaków rowerowych, posadzenie krzewów, trawy oraz
utworzenie skalniaków i rabat z roślinami o które dbają uczniowie;
 „Łąka kwietna dla Bielan obszar 1 - EKO MIASTO” – utworzenie
ogólnodostępne łąki kwietne, która poprawi wygląd okolicy obniżając przy tym
koszty utrzymania terenów zielonych;
 „Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 53 ul. Rudzka 6” – zmodernizowanie
szkolnego plac zabaw, wymiana nawierzchni, wygospodarowanie miejsca na
boisko do piłki nożnej, wyposażenie terenu w zestaw urządzeń dostosowanych
do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci młodszych;
 „Szkolny Klub Gier Wszelakich” – utworzenie klubu zrzeszającego miłośników
gier planszowych, działającego na terenie Zespołu Szkół nr 55
im. gen. Maczka, ul. Gwiaździsta 35, zakup gier planszowych, zręcznościowych
oraz fabularnych;
 „Otwarta czytelnia w ZS55” - utworzenie nowoczesnego centrum kultury
w Zespole Szkół nr 55 im. gen. Maczka ul. Gwiaździsta 35, gdzie organizowane
są wystawy, konkursy i spotkania dla mieszkańców i uczniów okolicznych szkół;
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 „Angielski multimedialnie” - zakup materiałów cyfrowych do wykorzystania
podczas otwartych zajęć języka angielskiego, organizowanych w Zespole Szkół
nr 55 im. gen. Maczka ul. Gwiaździsta 35;
 „Teatrzyk Maczek przedstawia” – zajęcia mające na celu aktywizację społeczną
i kulturalną oraz adaptowanie literatury dziecięcej i młodzieżowej poprzez
tworzenie na jej podstawie przedstawień dla dzieci;
 „Rewitalizacja podwórka i trawników wokół bloku przy ul. Marymoncka 41” –
likwidacja betonowego podwórka, rewitalizacja zieleni wokół bloku przy
ul. Marymonckiej 41;
 „Ułożenie chodników w miejscach przedeptów” - ułożenie trzech chodników
w miejscach przedeptów, ul. Gwiaździsta 27, 29, 31;
 „Budowa ścieżki rowerowej przy Parku Stawy Kellera odc. KolektorskaGdańska” – budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej w Parku
Stawy Kellera na przedłużeniu Al. Słowiańskiej od Kolektorskiej do Gdańskiej;
 „Budowa połączenia tylko dla rowerów z ul. Sobockiej w ul. Klaudyny” obniżeniu odcinka krawężnika i budowa odcinka ścieżki rowerowej
z pozostawieniem słupków uniemożliwiających wjazd samochodom;
 „Przebudowa włączeń do ścieżek rowerowych Podleśnej i Gwiaździstej aby
obsługiwały wszystkie relacje i przecznice” – przebudowa włączeń do
wskazanych ścieżek rowerowych.
Obszar II – Słodowiec, Piaski, Olszyna
 „Zielone serce Przedwiośnia” - uzupełnienie drzewostanu, krzewów i trawnika.
Rozbudowanie placu zabaw dla dzieci, postawienie ławeczek, utworzenie
skalniaka i klombów;
 „Chodnik w Parku Olszyna” – budowa chodnika we wskazanym miejscu.

Obszar III – Chomiczówka, Piaski
 „Zielone ABC – warzywnik edukacyjny” – utworzenie warzywniaka dla dzieci,
rodziców i społeczności lokalnej. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów
i okolicznych przedszkoli, integracja szkoły z mieszkańcami oraz angażowanie
społeczności lokalnej w działania proekologiczne;
 „Azyl dla kotów wolnożyjących – piwnicznych Oś. Chomiczówka kol. II” –
ogrodzenie terenu wśród zieleni i wyposażenie go w budki drewniane
z dostępem wyłącznie dla karmicielek i opiekunów, tak aby zapewnić
schronienie kotom wolnożyjących;
 „Azyl dla kotów wolnożyjących – piwnicznych Oś. Chomiczówka kol. II” wybudowanie altany wyposażonej w budki drewniane, ocieplone z otwieranym
dachem, które będą stanowić schronienie dla kotów wolnożyjących;
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 „Łąka kwietna dla Bielan obszar 3 - EKO MIASTO” – stworzenie
ogólnodostępnej łąki kwietnej, która poprawi wygląd okolicy obniżając przy tym
koszty utrzymania terenów zielonych;
 „Ogrodzenie obiektów sportowych” – zdemontowanie starego ogrodzenie
obiektów sportowych i wybudowanie nowego, które zapewnia ochronę
obiektom sportowym przed dewastacją oraz poczucie bezpieczeństwa
wszystkim użytkownikom i spokojną zabawę w gronie przyjaciół czy rodziny na
terenie Zespołu Szkół nr 124, ul. Conrada 6.
 „Ogrodzenie parkingu” – zdemontowanie stare ogrodzenie i zastąpienie go
nowym, którego celem jest zapewnienie ochrony parkującym pojazdom oraz
poczucia bezpieczeństwa użytkowników parkingu przy basenie na terenie
Zespołu Szkół nr 124, ul. Conrada 6.
 „SP 289 - Renowacja boiska szkolnego” – wymiana piłkochwytów, zakup
i montaż siatek bramkarskich, renowacja kratek odwadniających wokół boiska;
 „Wiem co jem – warsztaty kulinarne” – zajęcia w Szkole Podstawowej nr 289,
mające na celu propagowanie świadomości w zakresie zdrowego odżywiania
wśród dzieci, ich rodziców, nauczycieli i społeczności lokalnej;
 „Scena działań twórczych i prezentacji talentów” - zakup sceny i urządzeń
technicznych (nagłośnienie, oświetlenie) na potrzeby realizacji działań
twórczych dzieci szkolnych, przedszkolnych oraz społeczności lokalnej na
ternie Szkoły Podstawowej nr 289, ul. Broniewskiego 99A.
Obszar IV – Młociny, Wrzecion, Brzeziny
 „Strefy wypoczynku na kampusie UKSW przy ul. Dewajtis” – ustawienie ławek,
które stanowić będą miejsce odpoczynku na świeżym powietrzu;
 „Łąka kwietna dla Bielan obszar 4 - EKO MIASTO” – utworzenie
ogólnodostępnej łąki kwietnej, która poprawi wygląd okolicy obniżając przy tym
koszty utrzymania terenów zielonych;
 „Dosadzenie drzew na terenie ogródka jordanowskiego” – nasadzenie drzew w
miejscach uszkodzonych przez wichurę, zakrzewienie pustego pasa zieleni;
 „Street Worout Park na Bielanach” – zbudowanie parku do ćwiczeń street
workout na placu podwórka przed klubem młodzieżowym „Gniazdo”, ul.
Gajcego 7A;
 „Siłownia pod chmurką - Balcerzaka 1” – utworzenie ogólnodostępnej siłowni
na terenie kompleksu boisk Szkoły Podstawowej nr 273, której celem jest
zapewnienie możliwości rozwijania kondycji fizycznej oraz utrzymanie dobrego
stanu zdrowia;
 „Doposażenie placu zabaw – przy ul. Wrzeciono 52” - wymiana starego,
zużytego sprzętu na nowe urządzenia zabawowe;
 „Doświetlenie dróg w osiedlu Młociny” - dostawienie 2 lamp - na odcinku między
ul. Szegedyńską 5 i 5a oraz przy budynku Wrzeciono 54A.
 „Przyjazny Klub Seniora” - doposażenie klubu seniora znajdującego się na
osiedlu "Młociny", przy ulicy Wrzeciono 10C w nowe krzesła i stoły, sprzęt
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kuchenny oraz sprzęt rehabilitacyjny, który podniesie sprawność fizyczną
członków klubu;
„Zajęcia fitness z elementami tańca” – organizacja zajęć ruchowych
podnoszących sprawność oraz kondycję ich uczestników;
„Parking samochodowy ul. Wrzeciono 10” - utworzenie miejsc parkingowych
dla samochodów osobowych;
„Remont i modernizacja biblioteki w Szkole Podstawowej nr 77” - malowanie
pomieszczeń bibliotecznych, zakup mebli, książek oraz doposażenie czytelni w
stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu;
„Budowa parkingu dla pojazdów dowożących dzieci do obiektów oświatowych
przy ul. Samogłoski” – budowa ok. 30 miejsc parkingowych oraz chodnika
przy ul. Samogłoska (od ul. Balaton do ul. Trylogii);
„Wymiana ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 77” – demontaż starego
ogrodzenia wokół szkoły oraz zamontowanie nowego.

Obszar V – Wólka Węglowa, Placówka, Radiowo, Chomiczówka, Wawrzyszew
 „Ławki i zieleń w Parku Wawrzyszew” - posadzenie drzew iglastych oraz
ustawienie ławek na terenie parku przy ul. Wolumen w okolicy Stawów
Brustmana;
 „Wymiana 5 kompletów ławek ze stolikami oraz zadaszeniem przy Stawach
Brustmana” – wymiana ławek i stolików na nowe, betonowe z drewnianymi
oparciami oraz stolikami z wbudowanymi planszami do gry (szachy, warcaby,
chińczyk);
 „Łąka kwietna dla Bielan obszar 5 - EKO MIASTO” – utworzenie
ogólnodostępnej łąki kwietnej, która poprawia wygląd okolicy obniżając przy tym
koszty utrzymania terenów zielonych;
 „Likwidacja siatki ogrodzeniowej poprzez zamianę na krzewy” – wymiana siatki
na żywopłot przy budynku Petofiego 2;
 „Dobry start - lepsza przyszłość” – organizacja zajęć w Szkole Podstawowej
nr 209, których celem jest umożliwienie dzieciom rozwijania swoich talentów
i zainteresowań;
 „Nasze bezpieczeństwo - pierwsza pomoc” – organizacja szkoleń w Szkole
Podstawowej nr 209 w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
 „Park zabaw na Wawrzyszewie” – utworzenie parku zabaw połączonego
z terenem sportowym, przeznaczonego dla dzieci starszych, młodzieży
i dorosłych;
 „Zamontowanie 5-ciu ławek z oparciem” – montaż ławek służących
odpoczynkowi mieszkańców oraz przechodniów, wzdłuż budynku przy
ul. Andersena 2.
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Obszar ogólnodzielnicowy



















 „Uzupełnienie sieci tras rowerowych na
Bielanach” - budowa dwóch odcinków dróg dla
rowerów, poprawiających spójność sieci tras
rowerowych
na
Bielanach.
Dodatkowo
wyniesienie przejścia dla pieszych i przejazdu dla
rowerzystów przez wlot ul. Sadowskiej oraz
zalegalizowanie dwukierunkowego ruchu rowerów na dwóch lokalnych ulicach
jednokierunkowych;
„Wygodniej rowerem między Marymoncką i Twardowską” - połączenie ścieżki
rowerowej wzdłuż ul. Marymonckiej z ul. Twardowską;
„Las Bielański - miejsce rodzinnej rekreacji” - zamontowanie zadaszonych
stołów i ławek;
„Dofinansowanie zakupu książek, audiobooków i czytników dla Biblioteki
Publicznej w Dzielnicy Bielany” - uzupełnienie zbiorów Biblioteki Publicznej im.
Stanisława Staszica, ul. Duracza 19 o brakujące nowości wydawnicze, zakup
czytników, propagowanie i rozwój czytelnictwa, a także przeciwdziałanie jego
spadkowi wśród mieszkańców;
„Miejsce rekreacyjne - Przystań Młociny” - budowa przenośnej toalety na terenie
Przystani Młociny;
„Życzliwość wobec kobiet w ciąży dla mieszkanek Bielan” - organizacja akcji
informacyjno-społecznej na terenie Urzędu oraz placówek podległych Dzielnicy,
popularyzującej pozytywne postawy wobec ciężarnych;
„Wielka piramida linowa w Parku Młocińskim” - budowa wielkiej piramidy linowej
na polanie w Parku Młocińskim. Jest to uzupełnienie Bielańskiego placu zabaw
oddanego w 2015 r;
„Jak rozpoznać zagrożenie? - profilaktyka raka na Bielanach” - zakup fantomów
piersi wraz ze zmianami rakowymi dla rozpowszechnienia wiedzy o tym jak
rozpoznawać raka piersi;
„Kino b-bezpłatne w Bibliotece i na Bielanach” - upowszechnienie kultury
filmowej w Bibliotece Publicznej im. Stanisława Staszica, ul. Duracza 19
poprzez rozpowszechnianie filmów o wysokich walorach artystycznych,
podejmowanie działalności edukacyjnej, adresowanej do młodej widowni oraz
umożliwianie dostępu do światowego, ambitnego kina osobom starszym
i niepełnosprawnym;
„Projekt 50+ - kurs języka angielskiego dla dorosłych” - kurs języka angielskiego
dla osób dorosłych powyżej 50 roku życia organizowany w Szkole Podstawowej
nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie, Al. Reymonta 25
„Doświetlenie przejścia dla pieszych - ul. Sokratesa x Balzaka” - zastosowanie
profesjonalnych system doświetlenia przejść dla pieszych;
„Plac zabaw dla młodszych dzieci - Dantego 7/Szekspira 4” - plac zabaw dla
młodszych dzieci, na świeżym powietrzu, wyposażony w bezpieczne
urządzenia z bezpieczną nawierzchnią;
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 „Chodź na spacer! - audioprzewodnik po Bielanach” - audioprzewodnik po
dzielnicy Bielany, dostępny w formie plików do pobrania i odsłuchiwania na
urządzeniach multimedialnych (telefon, odtwarzacz mp3 etc.);
 „Doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Sokratesa nr 9” – zastosowanie
profesjonalnego systemu doświetlenia przejść dla pieszych;
 „Niebieski Skatepark” - remont skateparku znajdującego się w parku
im. Zbigniewa Herberta;
 „Gimnastyczna Ścieżka Zdrowia” - wyposażenie wolnej części boiska przy
Zespole Szkół nr 52, ul. Szegedyńska 11 w drążki, poręcze, kostki do naskoków
i inne urządzenia gimnastyczne służące do ćwiczeń z wykorzystaniem ciężaru
własnego ciała.
Obszar I - Chomiczówka
 „Uzupełnienie sieci tras rowerowych na Chomiczówce” - wyznaczenie ciągu
pieszo-rowerowego po północno-wschodniej stronie Conrada, wyniesienie
dwóch przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, wygodniejsze dojścia
do przystanków Reymonta i Chomiczówka;
 „Nie chcę znów wdepnąć w kupę” - ustawienie specjalnych koszy wraz
ze stojakami na torebki na psie odchody przy najbardziej zanieczyszczonych
trawnikach w pobliżu ulic Bogusławskiego, Brązowniczej, Conrada, Aspekt,
Renesansowej;
 „Świat pod lupą” - zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne służące
do prowadzenia eksperymentów naukowych w Zespole Szkół nr 124,
ul. Conrada 6;
 „Warsztaty
czytelniczo-multimedialne”
rozbudzenie
zainteresowań
czytelniczych wśród dzieci i młodzieży poprzez spotkania z autorami książek
oraz warsztaty biblioteczne z wykorzystaniem książek i komputerów;
 „Projekt teatralno-muzyczny” - adaptowanie literatury dziecięcej i młodzieżowej
oraz tworzeniu na tej podstawie przedstawień w Zespole Szkół nr 124;
 „Bezpłatny fitness na Chomiczówce” - bezpłatne zajęcia fitness dla
mieszkańców Chomiczówki w osiedlowym klubie Domino, ul. Bogusławskiego
6a oraz zakup niezbędnych przyrządów do zajęć: mat, piłek, stepów.
 „Piaskownica to nie kuweta” - wymiana piaskownic na terenie os. Chomiczówka
na piaskownice zakrywane;
 „Artystą być. Warsztaty plastyczne” – zajęcia w Zespole Szkół nr 124 ze
stosowania różnych technik plastycznych, tak aby każde dziecko miało
możliwość indywidualnego i swobodnego tworzenia;
 „BEKON – gazetka Bez Konkretnej Nazwy dla mieszkańców Bielan” – zakup
sprzętu do wydawania gazetki na terenie Zespołu Szkół nr 124, ul. Conrada 6;
 „Organizacja wyjazdowych imprez kulturalnych” - organizacja wycieczek dla
emerytów i rencistów w Klubie Mieszkańców Chomiczówka, ul. Pablo Nerudy 1.
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Obszar II – Wrzeciono, Młociny
 „Każde mistrzostwo zaczyna się w szkole - modernizacja boiska przy szkole na
Wrzecionie” - wymiana zniszczonej nawierzchni boiska przy szkole,
ul. Nocznickiego 7;
 „Uzupełnienie sieci tras rowerowych na Wrzecionie i Młocinach” - budowa
dwóch odcinków dróg dla rowerów przy ulicach Kasprowicza i Marymonckiej,
przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania na zjeździe z mostu Północnego,
wyniesienie przejścia i przejazdu przez ul. Książąt Mazowieckich oraz
ulepszenie piaszczystej nawierzchni na niebieskim szlaku rowerowym przez
Las Młociński;
 „Kino Plenerowe "Młociny" - projekcja filmów dla mieszkańców w okresie
od maja do września na terenie Wrzeciona i Młocin;
 „Street Workout na Jordanku” - ustawienie urządzenia do ćwiczeń
kalistenicznych na terenie Ogródka Jordanowskiego, ul. Szegedyńska 9A;
 „Nowe latarnie na urokliwych ulicach Młocin” - ustawienie nowych,
stylizowanych latarni ulicznych na historycznych ulicach Młocin - Wazów
i Królowej Jadwigi;
 „Bezpłatna terapia metodą Tomatisa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
nr 10” - zakup specjalistycznego sprzętu do prowadzenia w PPP nr 10
nieodpłatnej terapii metodą Tomatisa dla dzieci przedszkolnych i szkolnych,
ujawniających różnorodne problemy rozwojowe;
 „Fitness z elementami tańca 2017” - zajęcia ruchowe podnoszące sprawność
ruchową oraz kondycję z dodatkowymi elementami tańca, organizowane
w Szkole Podstawowej nr 77, ul. Samogłoska 9.
 „Parking samochodowy ul. Wrzeciono 10” - utworzenie miejsc parkingowych dla
samochodów osobowych, usuniecie samochodów parkujących na podwórkach
i drogach przeciwpożarowych;
 „Mamo, tato podaruj mi to co najważniejsze, swój wolny czas. Sportowa
Rodzina” - organizacja bezpłatnych, ogólnorozwojowych zajęć sportowych
z elementami tańca, fitnessu i lekkiej atletyki na terenie Centrum RekreacyjnoSportowego, ul. Lindego 20;
 „Wybieg dla psów Polana Hutnik” - plac zabaw rekreacyjno-treningowy
umożliwiający swobodę zabaw i treningi z psem.
Obszar III - Piaski
 „Rewitalizacja placu zabaw o powierzchni 650m kw.” - rewitalizacja placu zabaw
położonego pomiędzy ul. Broniewskiego 39-41, a ul. Kochanowskiego 2-4,
pokrycie nawierzchnią poliuretanową i nowe ogrodzenie;
 „Zatoczka autobusowa na przystanku przy ulicy Lucjana Rudnickiego
(przystanek Kochanowskiego 01 dla linii 103, 122, 180, 197, 409)” reorganizacja ruchu na ul. Lucjana Rudnickiego w celu wyznaczenia miejsca do
zatrzymywania się autobusów;
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 „Siłownia zewnętrzna ul. Kochanowskiego 13A” – utworzenie 10 stanowisk

z urządzeniami umożliwiającymi różnorodne ćwiczenia gimnastyczne;
 „Zestaw boisk do gry w mini golfa 18 stanowisk” - utworzenie stanowisk do mini
golfa na ogólnodostępnym placu zabaw przy ul. Kochanowskiego 22;
 „Scena z zadaszeniem na placu zabaw Kochanowskiego 22” - budowa stałej
sceny na placu zabaw, do celów rekreacyjnych, sportowych oraz integracyjnych
dla mieszkańców;
 „Program Słowo i obraz - czytam i rysuję" – zajęcia w Klubie Mieskzńaców
„Piaski”, ul. Broniewskiego 71, służące rozwijaniu zainteresowań u dzieci
plastyką (obraz), a przede wszystkim czytelnictwem książek.
Obszar IV – Stare Bielany
 „Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego - budowa boisk przy Szkole











Podstawowej nr 133” - przebudowa boisk do piłki nożnej, piłki siatkowej
i dobudowania boiska do gier rekreacyjnych, wymiana koszy na regulowane,
postawienie piłkochwytów, budowa siłowni plenerowej;
„Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego” – utworzenie
bezpiecznej ścieżki dla pieszych i rowerzystów przez Las Lindego i poprawa
bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Twardowskiej i Karskiej;
„Placyk zabaw Bieluś Wesoły" - doposażenie, wzmocnienie trawiastego
podłoża górki, naprawy i uzupełnienie sprzętów na placu zbaw pomiędzy
ulicami Żeromskiego i Fukierów;
„Rewitalizacja podwórka przy ul. Lisowskiej 29” - urządzenie terenu zabaw dla
małych i starszych dzieci - zakup i zamontowanie: ławek parkowych,
rekultywację trawnika oraz nasadzenia zieleni;
„Doświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Żeromskiego skrzyżowanie z ulicą
Lisowską” - zastosowanie profesjonalnego systemu doświetlenia przejść dla
pieszych;
„Doświetlenie przejścia dla pieszych - skrzyżowanie Żeromskiego x Płatnicza” zastosowanie profesjonalnego systemu doświetlenia przejść dla pieszych.

Obszar V – Wawrzyszew
 „Street Workout – Miejska Ścieżka Zdrowia” - wyposażenie placu do ćwiczeń
pomiędzy ulicami Dantego i Wolumen w drążki, drabinki, poręcze, kostki do
naskoków, ławeczkę skośną, linę lub kółka gimnastyczne itp.;
 „Nasze bezpieczeństwo - pierwsza pomoc” - kontynuacja zajęć nauki
zapewniania bezpieczeństwo zarówno sobie, jak i innym;
 „Przebudowa placu zabaw przy ul. Andersena 4” - wykonanie i wyposażenie
placu zabaw w odpowiednie, bezpieczne urządzenia zabawowe;
 „Budowa placu zabaw przy Reymonta - Ruch to zdrowie - każdy maluch ci to
powie" - budowa placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią, na boisku SP 209,
przy Al. Reymonta 25;
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 „Podest sceniczny do realizacji projektu edukacyjno-kulturalnego - ja śpiewam
piosenki" – zakupienie składanego modułu, podestu scenicznego do realizacji
projektu edukacyjno-kulturalnego "Ja śpiewam piosenki..." na terenie Szkoły
Podstawowej nr 209 im. Hanki Ordonówny, Al. Reymonta 25;
 „Dobry start - lepsza przyszłość” - kontynuacja zajęć sportowo-wychowawczych
z poprzednich edycji budżetu partycypacyjnego, organizowanych na terenie
Szkoły Podstawowej nr 209 im. Hanki Ordonówny, Al. Reymonta 25;
 „Zakup książek Duże Litery" - doposażenie Wypożyczalni dla Dorosłych
i Młodzieży nr 65, ul. Petofiego w specjalne wydania książek o dużym formacie
(16 x 23,5 cm);
 „Zakup sprzętu fotograficznego oraz programu komputerowego dla kursantów
zajęć fotograficznych - ul. Petofiego 3” - cykliczne spotkania z fotografem w celu
poznania fotografii jako sztuki - technik fotograficznych oraz obróbki zdjęć;
 „Bielany kulturalne, czyli spotkania autorskie w Wypożyczalni przy ul. Petofiego
3” – organizacja spotkań autorskich.

Obszar VI – Słodowiec
 „Książek nigdy dość! - dofinansowanie zakupu książek dla biblioteki przy ul.










Perzyńskiego 3” - uzupełnienie zbiorów Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr 43
oraz Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 96 o brakujące nowości
wydawnicze, propagowanie czytelnictwa, a także przeciwdziałanie jego stałemu
spadkowi wśród mieszkańców;
„HYDROFUN: Rewitalizacja hydroforni przy ul. Gąbińskiej” - Projekt ma na celu
ożywienie nieczynnej hydroforni stojącej pomiędzy blokami przy ul. Gąbińskiej,
stworzenie miejsca przyjaznego mieszkańcom z nastawieniem na rekreację
oraz nadając jej konkretną funkcję (podziemny parking na rowery);
„Doświetlenie ścianki wspinaczkowej w parku Olszyna” - postawienie
dodatkowej latarni lub włączenie jednej z lamp oświetlających boisko "Syrenka";
„Droga do ratusza bez utrudnień” - ułatwienia dla osób chcących dostać się do
ratusza Bielan od strony skrzyżowania ulic Fontany i Staffa oraz ułatwienia dla
osób niepełnosprawnych parkujących na parkingu przy ratuszu;
„Rowerowe połączenie Parku Olszyna i Parku Herberta” – utworzenie
bezpiecznego i wygodnego korytarza pieszo-rowerowego przez dwa parki, od
skrzyżowania Broniewskiego z Trasą AK do skrzyżowania Perzyńskiego
i Staffa;
„Wystawa obrazów malarza Grzegorza Piecyka - ekspresja geometrii” –
organizacja spotkań z malarzem z Bielan oraz wystawa wybranych dzieł artysty
w Urzędzie Dzielnicy Bielany.
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Obszar VII – Ruda, Marymont, Las Bielański
 „Zawieszenie budek lęgowych dla jerzyków i wróbli na budynku przy










ul. Podleśniej 50” - zawieszenie na ścianie budynku mieszkalnego budek
lęgowych dla jerzyków i wróbli;
„Plac zabaw dla przedszkolaków” - modernizacja placu zabaw i ogrodu,
rewitalizacja oraz montaż nowych urządzeń przy przedszkolu nr 240
im. Polskich Olimpijczyków, przy ul. Marymonckiej 34;
„Sprzęt sportowy i rekreacyjny dla świetlicy - Szkoła Podstawowa nr 53
im Mariusza Zaruskiego” - doposażenie świetlicy w sprzęt sportowy
i rekreacyjny wykorzystywany do spędzania czasu na świeżym powietrzu;
„Zazieleńmy Marymoncką i Podleśną” - nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ul.
Podleśnej i Marymonckiej;
„Świetlica językowa u Zaruskiego” - utworzenie na terenie Szkoły Podstawowej
nr 53 im. gen M. Zaruskiego w Warszawie świetlicy językowej, w której dzieci i
dorośli rozmawiają po angielsku;
„Uzupełnienie brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż trasy AK w rejonie
ul. Rudzkiej” - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż północnej strony nasypu ul.
Mickiewicza na wiadukt nad trasą AK - od skrzyżowania z Rudzką i Klaudyny
do początku istniejącej ścieżki rowerowej przy wiadukcie ul. Mickiewicza.
Nawierzchnia bitumiczna.

Obszar VIII – Radiowo, Wólka Węglowa, Placówka, Huta
 „Plac zabaw” - koncepcja budowy pierwszego placu zabaw w tej oklicy.
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Oprócz budżetu partycypacyjnego Dzielnica Bielany m.st. Warszawy
planuje realizację w latach 2017-2018 także innych projektów
inwestycyjnych:
l.p. Nazwa zadania inwestycyjnego
1.

Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku HeroldówPasymska i ul. Książąt Mazowieckich

2.

Budowa ul. Jamki na odcinku Wóycickiego – Las Młociński

3.

Modernizacja Parku Herberta

4.

Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A

5.

Budowa Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A

6.

Adaptacja Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoski 9 na potrzeby
zespołu Szkolno-Przedszkolnego

7.

Modernizacja otoczenia Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul.
Szegedyńskiej 9A

8.

Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tołstoja 2

9.

Budowa placu zabaw na terenie AWF – etap II

10.

Przebudowa ul. Kolektorskiej

11.

Rozbudowa Przedszkola nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3

12.

Budowa dojazdu na teren ZS nr 10 ul. Perzyńskiego 10
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego to akty prawa określające
warunki zagospodarowania danego terenu. Zawierają informację m.in.
o przeznaczeniu terenów, liniach rozgraniczających ulice, drogach publicznych, liniach
zabudowy, czy też granicach terenów chronionych (np. strefy ochrony
konserwatorskiej). Część terenu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy jest zabytkowa i w
związku z tym czynności wykonywane na tych terenach musza podlegać opinii
konserwatora zabytków. Bardzo ważna jest zatem weryfikacja projektów w zakresie
ich zgodności z zapisami planów zagospodarowania przestrzennego.
Pod wskazanym linkiem możesz wyszukać daną lokalizację, na której planujesz
realizować swój projekt i sprawdzić czy Twój projekt jest zgodny z warunkami
zagospodarowania danego terenu. W przypadku wątpliwości bądź trudności
z interpretacją zapisów MPZP zachęcamy, aby zwróć się o pomoc do
pracowników Urzędu Dzielnicy Wydziały Architektury i Budownictwa II piętro,
pokój 212 (22 373 32 12, urban_a@poczta.bielany.waw.pl).
http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=plany_zagospodarowan
ia
Prezentujemy także obowiązujące na Bielanach miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego - http://www.architektura.um.warszawa.pl/plany_uchwalone_bielany
Lp.

1

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
M.p.z.p. osiedla Młociny

2

M.p.z.p. części rejonu
urbanistycznego ŻJ "Młociny",
obejmującego teren "Węzła
Północnego" - część I planu

3

M.p.z.p. osiedla Młociny część IIa planu

Linki

tekst
rysunek
legenda
mapa
tekst
rysunek:
część 1
część 2
legenda
mapa
tekst
rysunek
legenda
mapa
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Organ uchwalający,
nr i data uchwały
Rada Gminy
Warszawa-Bielany, nr
401/XVIII/00 z dnia
8.12.2000 r.
Rada Gminy
Warszawa-Bielany, nr
431/II/01 z dnia
19.01.2001

Rada Gminy
Warszawa-Bielany, nr
432/II/01 z dnia
19.01.2001,
zmieniona uchwałą nr
445/III/01 z dnia
23.02.2001

Publikacja w
dzienniku
urzędowym
Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego nr
54 z dnia
29.03.2001 r. poz.
513 i 516
Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego nr
54 z dnia
29.03.2001 poz.
514
Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego nr
54 z dnia
29.03.2001 poz.
515 i 516

4

M.p.z.p. części rejonu
urbanistycznego ŻH Wawrzyszew - Placówka
Południowa

5

M.p.z.p. części rejonu
urbanistycznego ŻD - Marymont
- Marymont II część I

6

M.p.z.p. części rejonu
urbanistycznego ZD Marymont Marymont II część II

7

M.p.z.p. osiedla Młociny
część II b planu

8

M.p.z.p. "Serka Bielańskiego"
rejonu ZD Marymont I część II

9

M.p.z.p. rejonu Marymont I część III [dworzec PKS]

10

M.p.z.p. terenu osiedla
Młociny - część IV

11

M.p.z.p. rejonu urbanistycznego
ŻD Marymont – Marymont I –
część I

12

M.p.z.p. obszaru
Starych Bielan

13

M.p.z.p. trasy mostowej Mostu
Marii Skłodowskiej-Curie na
odcinku od węzła z Trasą N-S
do ul. Marymonckiej

tekst
rysunek
legenda
mapa
tekst
rysunek
legenda
mapa
tekst*
rysunek*
legenda
mapa
tekst
rysunek
legenda
mapa
tekst
rysunek
legenda
mapa

Rada Gminy
Warszawa-Bielany, nr
741/XXXII/02 z dnia
30.08.2002
Rada Gminy
Warszawa-Bielany, nr
779/XXXVI/02 z dnia
9.10.2002
Rada Gminy
Warszawa-Bielany, nr
780/XXXVI/02 z dnia
9.10.2002
Rada Gminy
Warszawa-Bielany,
nr 585/XVI/01 z dnia
7.12.2002
Rada Gminy
Warszawa-Bielany, nr
749/XXXIV/02 z dnia
20.09.2002

tekst*
rysunek*
mapa

Rada m.st.
Warszawy, nr
XXIX/578/2004 z dnia
22.04.2004

tekst
rysunek
mapa

Rada m.st.
Warszawy, nr
LXIII/1874/2005 z
dnia 8.12.2005

tekst
rysunek
mapa

Rada m.st.
Warszawy, nr
LXVII/2081/2009 z
dnia 26.11.2009

tekst
rysunek
mapa

Rada m.st.
Warszawy, nr
XCIV/2817/2010 z
dnia 9.11.2010

tekst
rysunek
mapa

Rada m.st.
Warszawy, nr
LXXII/1863/2013 z
dnia 5.12.2013

Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego nr
270 z dnia
17.10.2002 poz.
7001
Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego nr
284 z dnia
4.11.2002 poz.
7445
Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego nr
284 z dnia
4.11.2002 poz.
7446
Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego nr
122 z dnia
15.05.2002 poz.
2763
Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego nr
270 z dnia
17.10.2002 r. poz.
7002
Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego nr
129 z dnia
30.05.2004 r. poz.
3155
Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego nr
283 z dnia
23.12.2005 r. poz.
10703
Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego nr
217 z dnia
24.12.2009 poz.
6911
Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego nr
208 z dnia
13.12.2010 r. poz.
6597
Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego z
dnia 17.12.2013
poz. 13513

oraz plany, które są w trakcie sporządzania:
http://www.architektura.um.warszawa.pl/plany_w_opracowaniu_bielany
lp.

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego

Mapa

Uchwała Rady m.st.
Warszawy o przystąpieniu
do sporządzania planu
(nr uchwały, data)

1

mapa

nr XXVI/496/2004 z dnia
11.03.2004

3

M.p.z.p. trasy mostowej Mostu
Marii Skłodowskiej-Curie na
odcinku od ulicy Marymonckiej
do nurtu Wisły część I
M.p.z.p. trasy mostowej Mostu
Marii Skłodowskiej-Curie na
odcinku od ulicy Marymonckiej
do nurtu Wisły część II
M.p.z.p. Kaliszówka

mapa

nr XXXI/650/2004 z dnia
27.05.2004

4*

M.p.z.p. Fort Bema

mapa

5

M.p.z.p. rejonu Placówki

mapa

6

M.p.z.p. obszaru Młociny III

mapa

7

M.p.z.p. obszaru Nowego
Wawrzyszewa
M.p.z.p. Wólki Węglowej

mapa

mapa

10

M.p.z.p. rejonu tzw. Serka
Bielańskiego
M.p.z.p. rejonu Parku Olszyna

11

M.p.z.p. osiedla Słodowiec

mapa

12

M.p.z.p. rejonu ulicy
Dankowickiej
M.p.z.p. Pasa Nadwiślańskiego
na Bielanach
M.p.z.p. rejonu Fortu
Wawrzyszew

mapa

nr LXXXIII/2770/2006 z
dnia 19.10.2006
nr LXXXIV/2859/2006 z
dnia 26.10.2006
nr XXX/951/2008 z dnia
8.05.2008
nr LI/1539/2009 z dnia
19.03.2009
nr LXXXVI/2536/2010 z
dnia 15.07.2010
nr LXXXV/2209/2014 z dnia
3.07.2014
nr LXXXV/2210/2014 z dnia
3.07.2014
nr XC/2314/2014 z dnia
11.09.2014
nr XCIII/2375/2014 z dnia
30.10.2014
nr XXI/520/2015 z dnia
10.12.2015
nr XXXIII/827/2016 z dnia
25.08.2016

2

8
9

13
14

mapa

mapa

mapa

mapa
mapa

Uchwały
zmieniające (np.
sprostowania,
zmiany granic planu nr uchwały, data)
nr LXVI/1804/2013 z
dnia 3.10.2013
(podział),
nr LXXIV/1915/2014 z
dnia 16.01.2014
(korekta załącznika
graficznego)
nr LXVIII/1819/2013 z
dnia 17.10.2013
(podział)

! Zastanawiając się nad projektem warto również zwrócić uwagę na nieruchomości
objęte roszczeniami wraz z wynikającymi z tego ograniczeniami zakresu zadań
możliwych do realizacji. Jeżeli nie masz pewności, czy w ramach danej nieruchomości
(gruntu, obiektu) nie toczy się żadne postepowanie (np. sądowe dot. własności),
możesz
skorzystać
ze
spisu
dostępnego
pod
adresem
http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/GK/Wydzialy/GK_DW/default
.htm („Wykaz nieruchomości zabudowanych objętych roszczeniami dekretowymi”,
w sekcji „Dodatkowe informacje”). Możesz również skontaktować się z pracownikami
Delegatury Biura Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy,
znajdującej się w Urzędzie Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, II piętro, sekretariat
pok. 237 (22 373 32 37, Bielany.nieruchomosci@um.warszawa.pl).

Szczegółowe zasady z przebiegu budżetu partycypacyjnego znajdują się
w Regulaminie przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok
2018, stanowiącym załącznik Zarządzenia nr 1500/2016 Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 5 października 2016 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st.
Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2018. Pełna treść Regulaminu
i zasady przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w roku 2018 znajduje się na
stronie Urzędu Dzielnicy Bielany www.bialany.waw.pl w zakładce Budżet
partycypacyjny.
Wszystkie potrzebne informacje na temat budżetu partycypacyjnego znajdują się na
stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl oraz na stronie Urzędu Dzielnicy Bielany
www.bielany.waw.pl w zakładce „Budżet Partycypacyjny”
Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące budżetu partycypacyjnego, pomoże Ci:
 Koordynator ds. budżetu partycypacyjnego:
Witold Strzeszewski
e-mail: witold.strzeszewski@um.warszawa.pl
tel: (22) 37 33 308 lub (22) 37 33 370
 Podinspektor ds. komunikacji społecznej
Sylwia Lacek
e-miał: sylwia.lacek@um.warszawa.pl
tel: (22) 37 33 308 lub (22) 37 33 370
 Dzielnicowy Zespół ds. budżetu partycypacyjnego
Jego zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu planowania i
realizacji budżetu partycypacyjnego w dzielnicy. Spotkania Zespołu są otwarte
również dla osób, które nie są jego członkami. Możesz przyjść i posłuchać, o jakich
kwestiach obecnie decyduje, zadać pytania lub wyrazić swoją opinię. Zarówno
informacje o Zespole ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2018, jak i terminy
spotkań znajdziesz na stronie Urzędu Dzielnicy Bielany w zakładce „Budżet
Partycypacyjny”: http://www.bielany.waw.pl/page/13,budzet-partycypacyjny-.html
 Możesz napisać także wiadomość do Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy na adres twójbudzet@um.warszawa.pl.

W celu zapewnienia Ci pomocy w przygotowaniu projektów, koordynator w trakcie
trwania etapu zgłaszania projektów organizuje dyżury konsultacyjne, podczas
których obecni są pracownicy urzędu dzielnicy oraz członkowie Zespołu ds. budżetu
partycypacyjnego chętni, aby udzielić Ci pomocy. Poniżej lista dyżurów w Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy:

Data dyżuru konsultacyjnego

Miejsce dyżuru konsultacyjnego

07.12.2016 r., godz. 17.00 – 19.00
15.12. 2016 r., godz. 17.00 – 19.00
11.01.2017 r., godz. 17.00 – 19.00
12.01.2017 r., godz. 17.00 – 19.00

Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Ul. Żeromskiego 29
Sala 176 (I piętro)

13.01.2017 r., godz. 17.00 – 19.00
16.01.2017 r., godz. 17.00 – 19.00
17.01.2017 r., godz. 17.00 – 19.00

Jeśli żaden z tych terminów Ci nie odpowiada, przyjdź na MARATON PISANIA
PROJEKTÓW, który odbędzie się 14.01.2017 r., w godz. 09.00 – 15.00 na parterze,
w hallu przez Salą widowiskową Urzędu Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29 (wejście
od ul. Jarzębskiego).

