ZANIM ZGŁOSISZ
PROJEKT
Właśnie zaczęli Państwo lekturę miniporadnika, który pomoże Państwu zgłosić
projekty do budżetu partycypacyjnego na Ochocie. Mamy nadzieję, że poniższe
wskazówki będą stanowiły wsparcie, a ryzyko negatywnej weryfikacji wniosków
zostanie dzięki nim zminimalizowane. Informacje tu zawarte zapobiegną również
zgłaszaniu projektów, które już są lub wkrótce będą realizowane, jak również takich,
które dublowałyby działania już zaplanowane przez Dzielnicę.
W bieżącej edycji budżetu partycypacyjnego projekty można składać od
1 grudnia 2016 roku do 23 stycznia 2017 roku.

Kwota do zagospodarowania w ramach budżetu partycypacyjnego
na Ochocie wynosi 2 621 064 zł

HARMONOGRAM BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO
•

zgłaszanie projektów – od 1 grudnia 2016 r. do 23 stycznia 2017 r.

•

weryfikacja zgłoszonych projektów – od 24 stycznia do 8 maja 2017 r.

•

dyskusje na projektami – od 1 do 18 marca 2017 r.

•

promocja projektów poddanych pod głosowanie – do 30 czerwca 2017 r.

•

głosowanie – od 14 do 30 czerwca 2017 r.

•

ogłoszenie listy projektów do realizacji – do 14 lipca 2017 r.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA PROJEKTÓW
Można to zrobić:
•

elektronicznie na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl;

•

W Urzędzie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy:
- w Wydziale Obsługi Mieszkańców, ul. Grójecka 17a,
- w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Białobrzeskiej 26,
- w Wydziale Infrastruktury przy ul. Filtrowej 62,
- w Wydziale Kultury przy ul. Słupeckiej 2a,
- w Zespole Sportu i Rekreacji przy ul. Radomskiej 13/21;

•

przesyłając na adres: Urząd Dzielnicy Ochota, ul. Grójecka 17A, 02-021
Warszawa, z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2018”;

•

podczas „Maratonów pisania projektów” w dn. 15.12.2016r. oraz 21.01.2017r.
w godz. 14:00-18:00 w galerii „Pod Okiem” przy ul. Grójeckiej 79.

Formularze wniosku i załączników są dostępne wyżej wymienionych wydziałach
urzędu oraz na stronie www.urzadochota.waw.pl w zakładce „budżet partycypacyjny”
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BUDŻET PARTYCYPACYJNY NA ROK 2018 W DZIELNICY OCHOTA

Podział Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy na obszary w ramach realizacji
procesu budżetu partycypacyjnego na rok 2018:
Obszar Stara Ochota (północna granica dzielnicy od ul. Grzymały Sokołowskiego –
wschodnia granica dzielnicy do ul. Wawelskiej ul. Wawelska do ul. Czubatki – ul.
Czubatki do ul. Fińskiej – ul. Fińska do ul. Ondraszka – ul. Ondraszka do ul.
Rokitnickiej – ul. Rokitnicka do ul. Żwirki i Wigury – ul. Żwirki i Wigury do ul. Banacha
– ul. Banacha do ul. Grójeckiej, ul. Grójecka do ul. Kopińskiej, ul. Kopińska, ul.
Grzymały Sokołowskiego)
Obszar Szczęśliwice (ul. Grzymały Sokołowskiego, ul. Kopińska do ul. Grójeckiej,
ul. Grójecka, południowa granica dzielnicy, zachodnia i północna granica dzielnicy do
ul. Grzymały Sokołowskiego)
Obszar Rakowiec (ul. S. Banacha – wschodnia granica dzielnicy – południowa
granica dzielnicy do ul. Grójeckiej - ul. Grójecka do ul. S. Banacha)
Obszar Pole Mokotowskie (wschodnia granica dzielnicy od ul. Wawelskiej,
południowa granica dzielnicy do ul. Żwirki i Wigury, ul. Żwirki i Wigury do ul.
Rokitnickiej – ul. Rokitnicka do ul. Ondraszka – ul. Ondraszka do ul. Fińskiej – ul.
Fińska do ul. Czubatki – ul. Czubatki do ul. Wawelskiej, ul. Wawelska do wschodniej
granicy dzielnicy).
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Podział środków przeznaczonych na realizację budżetu partycypacyjnego na
rok 2018 w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy:
Obszar Stara Ochota 710 000 PLN
Obszar Szczęśliwice: 1 070 000 PLN
Obszar Rakowiec: 820 000 PLN
Obszar Pole Mokotowskie: 21 064 PLN
Limit wartości jednego projektu o charakterze lokalnym:
Obszar Stara Ochota 284 000 PLN
Obszar Szczęśliwice: 428 000 PLN
Obszar Rakowiec: 328 000 PLN
Obszar Pole Mokotowskie: 21 064 PLN

ŻELAZNE ZASADY – O CZYM PAMIĘTAĆ
PRZYGOTOWUJĄC PROJEKT












Projekty muszą spełniać warunek ogólnodostępności. Co to oznacza?
PROJEKTY INWESTYCYJNE: Obiekty takie muszą być bezpłatnie udostępnione
wszystkim mieszkańcom przez cały czas ich funkcjonowania. PROJEKTY
MIĘKKIE: Projekty takie muszą być dostępne dla ogółu mieszkańców, bezpłatne i
zlokalizowane w przestrzeni publicznej;
Projekty muszą mieścić się w zakresie zadań własnych m.st. Warszawy
przypisanych do realizacji dzielnicom lub jednostkom;
Projekty muszą być możliwe do zrealizowania w trakcie roku budżetowego 2018;
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 lub programami m.st. Warszawy.
Projekty, które zawierają treści: uznawane powszechnie za obsceniczne,
obraźliwe, wulgarne lub które mogą być odebrane jako społecznie naganne nie
są kierowane do kolejnych etapów, a informacje o nich nie podlegają publikacji.
Zadania realizowane w ramach BP mogą być zlokalizowane na terenach
należących do m.st. Warszawy, przy czym Zarząd Dzielnicy Ochota
m.st. Warszawy
dopuścił
również
możliwość
zgłaszania
projektów
zlokalizowanych na terenach niebędących własnością m.st Warszawy lub na
terenach stanowiących własność m.st. Warszawy obciążoną na rzecz osób
trzecich, pod warunkiem, że projekty te mają charakter inny niż inwestycyjny, a do
formularza zgłoszeniowego dołączona będzie zgoda dysponenta terenu na
nieodpłatne wykorzystanie tego terenu do w celu realizacji projektu;
Każdy mieszkaniec może zgłosić i poprzeć więcej niż jeden projekt;
Jeden projekt może zostać zgłoszony przez maksymalnie trzech mieszkańców.
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Szczegółowe zasady przebiegu warszawskiego BP na rok 2018 znajdują się
w Regulaminie stanowiącym załącznik do 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. Znajdą
go Państwo m.in. na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl w zakładce
„dokumenty”.

CO JUŻ ROBIMY W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO
Wszystkie projekty wybrane do tej pory w trzech edycjach BP przez mieszkańców do
realizacji znajdują się na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl oraz
www.urzadochota.waw.pl
w
zakładce
„budżet
partycypacyjny”.
Poniżej
przedstawiamy projekty z ostatniej – 3. edycji, zaplanowane na 2017 rok:

OBSZAR OGÓLNODZIELNICOWY:
Koszt wybranych projektów: 504 428,00 zł, liczba wybranych projektów: 13
Oddane
głosy

Projekt i kwota

.

Chronimy jerzyki i wróble na Ochocie - działanie pilotażowe
koszt projektu: 4 900 zł

1 347

Ochrona ptaków gniazdujących w skrzynkach lęgowych w parkach Ochoty
koszt projektu: 4 450 zł

1 336

Żywopłoty zamiast niektórych słupków na Grójeckiej
koszt projektu: 45 000 zł

1 152

Bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów
koszt projektu: 225 000 zł

1 118

Instalacja defibrylatora
koszt projektu: 20 358 zł

1 059

Budki dla ptaków – EKO MIASTO
koszt projektu: 25 000 zł

991

Stojaki dla studentów, czytelników i klientów
koszt projektu: 23 000 zł

957

Życzliwość wobec kobiet w ciąży dla mieszkanek Ochoty.
koszt projektu: 2 900 zł

802

Rozbudowa placu zabaw na Polu Mokotowskim
koszt projektu: 108 000 zł

711

Urwis Ochocki - edukacyjna mapa i gra planszowa dla dzieci
koszt projektu: 9 000 zł

660

Warsztaty muzyczno-plastyczne inspirowane kulturą Indii dla młodzieży i
dorosłych
koszt projektu: 6 750 zł

408

Poznaj lokalny biznes na Ochocie
koszt projektu: 17 000 zł

333
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Oddane
głosy

Projekt i kwota
Ochota na Bollywood - Kurs tańca dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
koszt projektu: 13 070 zł

288

OBSZAR STARA OCHOTA
Pula środków przeznaczona na obszar: 600 000,00 zł
Koszt wybranych projektów: 574 620,00 zł, liczba wybranych projektów: 7
Oddane głosy

Projekt i kwota
Sad owocowy z łąką - Pole Mokotowskie – EKO MIASTO
koszt projektu: 22 120 zł

565

Woda dla spragnionych - miejskie źródełko na Polu Mokotowskim
475
koszt projektu: 41 000 zł
Łąka kwietna - Pole Mokotowskie - EKO MIASTO
koszt projektu: 23 400 zł

461

Uspokojenie ruchu na Starej Ochocie
koszt projektu: 85 000 zł

410

Kontynuacja remontu Parku Wielkopolski i Skweru Sue Ryder.
koszt projektu: 328 000 zł

352

Renowacja zieleni przy ul. Tarczyńskiej
koszt projektu: 30 000 zł

349

Hamak Miejski (Pole Mokotowskie)
koszt projektu: 45 100 zł

348

OBSZAR RAKOWIEC
Pula środków przeznaczona na obszar: 600 000,00 zł
Koszt wybranych projektów: 571 250,00 zł, liczba wybranych projektów: 12
Projekt i kwota

Oddane
głosy

Nowe nasadzenia na Rakowcu.
koszt projektu: 6 000 zł

486

Modernizacja chodnika przy ul. Korotyńskiego
koszt projektu: 33 750 zł

409

Wieża dla jerzyka na Rakowcu
koszt projektu: 10 000 zł

397

Doświetlenie ciągów pieszych na Rakowcu Południowym
koszt projektu: 20 000 zł

357

Modernizacja boiska betonowego dla dzieci pomiędzy budynkami Racławicka 152 i
154
314
koszt projektu: 18 000 zł
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Projekt i kwota

Oddane
głosy

Wyznaczenie miejsc postojowych znakami poziomymi P-18 w ciągu ulic
Bohdanowicza i Racławickiej
koszt projektu: 16 000 zł

274

Rakowiec przyjazny dla wszystkich! (w tym pieszych i rowerzystów)
koszt projektu: 155 000 zł

267

Z ochotą na boisko
koszt projektu: 152 000 zł

265

Slam poetycki w bibliotece. Spotkania Ludzi Amatorów Mowy, czyli Poeci na Start
253
koszt projektu: 4 000 zł
Wiata rowerowa przy ul. Żwirki i Wigury 43-45
koszt projektu: 25 000 zł

197

Urządzimy w Piętnastce salę ćwiczeń jak złoto, każdy tu ćwiczyć będzie z Ochotą.
191
koszt projektu: 106 500 zł
Dziecko i sztuka - kontynuacja
koszt projektu: 25 000 zł

177

OBSZAR SZCZĘŚLIWICE
Pula środków przeznaczona na obszar: 800 000,00 zł
Koszt wybranych projektów: 777 841,00 zł, liczba wybranych projektów: 15
Projekt i kwota

Oddane
głosy

Remonty, nasadzenia i nowe chodniki w Parku Szczęśliwickim
koszt projektu: 161 000 zł

700

Kino plenerowe w Parku Szczęśliwickim
koszt projektu: 26 000 zł

663

Defibrylator ratujący życie
koszt projektu: 20 000 zł

566

Mądry karmnik dla ptaków z informacją o sposobach dokarmiania na Skwerze
Dobrego Maharadży (Parku Opaczewskim)
koszt projektu: 1 850 zł

561

Podpórki rowerowe na ścieżkach przy światłach
koszt projektu: 21 000 zł

480

Jaśniej przy dawnym "Krakowiaku"
koszt projektu: 3 000 zł

468

Jarzębiny przy Geodetów
koszt projektu: 6 500 zł

464

Usprawnienie parkowania pojazdów przy ul. Urbanistów
koszt projektu: 4 400 zł

448

Kaczkomaty w Parku Szczęśliwickim
koszt projektu: 30 000 zł

438

Bezpieczna droga do szkoły: uspokojenie ruchu na ulicy Białobrzeskiej

404
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Projekt i kwota

Oddane
głosy

koszt projektu: 25 000 zł
Oświetlenie chodnika i drogi dla rowerów na ulicy Grójeckiej
koszt projektu: 175 000 zł

402

Wymiana ławek i koszy na śmieci na skwerze Dobrego Maharadży pomiędzy
ulicami Orzeszkowej a Szczęśliwicką
koszt projektu: 59 750 zł

363

Kreatywny Przedszkolak - projekt rozwijania twórczości dziecięcej w Przedszkolu
nr 225
koszt projektu: 8 081 zł

356

Odnowienie chodnika, wymiana ławek, dodanie latarni i uzupełnienie zieleni przy
ul. Opaczewskiej
koszt projektu: 206 260 zł

335

Piknik naukowy na Placu Baśniowym
koszt projektu: 30 000 zł

316

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
(MPZP), OCHRONA ZABYTKÓW I INNE KWESTIE, KTÓRE OBECNIE
I W PRZYSZŁOŚCI MOGĄ STANOWIĆ OGRANICZENIE
W REALIZACJI PROJEKTÓW
MPZP to akt prawa miejscowego określający warunki zagospodarowania
danego terenu. Zawiera m.in. informacje o przeznaczeniu terenów (np. pod
określone usługi lub zabudowę), liniach rozgraniczających ulice, drogach
publicznych, liniach zabudowy, czy też granicach terenów chronionych (np. strefy
ochrony konserwatorskiej). Część terenu naszej dzielnicy jest zabytkowa i w związku
z tym czynności wykonywane na tych obszarach muszą uzyskać opinię
konserwatora zabytków. Bardzo ważna jest też weryfikacja projektów w zakresie ich
zgodności z zapisami MPZP dotyczącymi wyłączenia powierzchni biologicznie
czynnej z powierzchni parków.
Poniżej obowiązujące MPZP na Ochocie:
 MPZP rejonu Szczęśliwic Północnych
 MPZP Pola Mokotowskiego
 MPZP obszaru Rakowca
 MPZP rejonu Ochota Centrum
 MPZP części II obszaru położonego wzdłuż linii średnicowej PKP, na odcinku
od Dworca Centralnego do Dworca Głównego
 MPZP rejonu ulicy Opaczewskiej
 MPZP rejonu Szczęśliwic Południowych
Szczegółowe informacje, uchwały Rady m.st. Warszawy, treść planów, rysunki
i mapy znajdą Państwo pod tym linkiem:
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http://www.architektura.um.warszawa.pl/plany_uchwalone_ochota

W przypadku parku Korotyńskiego:
Zgodnie z MPZP przeznaczenie podstawowe parku Korotyńskiego to zieleń
urządzona, a ustalenia szczegółowe zakładają, że minimalna powierzchnia
biologicznie czynna to 90% (powierzchnia biologicznie czynna czyli pokryta
roślinnością plus wody powierzchniowe). Ponieważ 1/2 terenu parku to formy
ziemnych wałów fortecznych, które są w strefie ochrony konserwatorskiej, a część
terenów jest już w chwili obecnej zagospodarowana: boisko, dwa place zabaw, 2
siłownie (jeden obiekt zrealizowany w 2015 r.), brak jest możliwości realizacji
kolejnych nowych obiektów na terenie parku w związku z wykorzystaniem
dopuszczalnych 10% powierzchni biologicznie czynnej. Park Korotyńskiego jest
położony na terenie dawnych umocnień Punktu Oporu „Rakowiec” i jest ujęty
w ewidencji zabytków. W świetle powyższego realizacja nowych obiektów w „otulinie
fortu Rakowiec”, a więc w pobliżu ocalałych nasypów wchodzących w skład sześciu
punktów oporu pierścienia wewnętrznego Twierdzy Warszawa, stanowiący jedyny
zachowany obiekt, nie jest możliwa. Ze względu na historyczną kompozycję fortu,
którego forma geometryczna ulega zatarciu, podlega ona wraz z zawartością parku
ochronie prawnej. Zgodnie z MPZP została wyznaczona strefa ochrony
konserwatorskiej terenu Punktu Oporu Rakowiec oraz Wału Międzyfortowego, gdzie
zakazana jest m.in. lokalizacja elementów małej architektury. Należy podkreślić, że
w przypadku obiektów o charakterze zabytkowym ochronie podlega nie tylko sam
zabytek, ale również widok. Z uwagi na powyższe nie są możliwe żadne działania,
których skutkiem byłaby ingerencja w zabytek lub choćby widok na niego (np.
budowa boiska, sadzenie drzew itp.).
W przypadku parku Szczęśliwickiego:
Realizacja nowych obiektów będzie niezgodna z Uchwałą nr LXIII/1731/2013
Rady m.st. Warszawy z dn. 29 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia MPZP rejonu
Szczęśliwic Południowych. Par. 4 ust. 12 "Ustala się przeznaczenie i sposób
zagospodarowania dla terenów zieleni urządzonej oznaczonej symbolem ZP (zieleń
parkowa) pkt. 1 Przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona, zieleń parkowa (...)
pkt.2 przeznaczenie dopuszczalne: komunikacja piesza i rowerowa, usługi z zakresu
gastronomii, sportu, rekreacji, (...) przy czym powierzchnia zajęta przez funkcje
usługowe nie może przekroczyć 5% powierzchni terenu (...)”, a dla pozostałych
funkcji 15%. Obszar jest obecnie wysycony w znacznym stopniu (ok. 17%
powierzchni) komunikacją pieszą, rowerową i kołową (dojazd do OSiR), usługami
z zakresu gastronomii, sportu: boisko wielofunkcyjne i boisko do kosza, boisko do
siatkówki (zrealizowane w 2015 w ramach BP); rekreacją: plac zabaw, linarium, stoły
do tenisa; ławki i stoły piknikowe, plac do kalisteniki (zrealizowany w 2015 r.
w ramach BP) oraz innymi funkcjami np. trafostacja.
W roku 2014 do zbiornika wodnego w parku Szczęśliwice zaaplikowano
specjalne bakterie, których aktywność wpłynie na poprawę czystości wody.
Podstawową funkcją preparatu bakteryjnego jest usunięcie zalegającego w partiach
dennych siarkowodoru. Wykonujący zabieg aplikacji preparatu zalecił, aby przez
okres 10 lat nie prowadzono żadnych działań w wyniku których może następować
mieszanie wody, zwłaszcza z partii dennych do powierzchniowych.
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Dodatkowo w zbiorniku wodnym na wniosek Komendy Rejonowej Policji Warszawa 3
obowiązuje całkowity zakaz kąpieli. Ustawiono tablice oznaczające tzw. „czarny
punkt”.
Na terenie parku Szczęśliwickiego, zwłaszcza w rejonie zbiornika wodnego,
ornitolodzy stwierdzili występowanie licznych gatunków ptaków, w tym
podlegającego szczególnej ochronie gatunkowej – bączka. W przypadku gatunków
chronionych obowiązuje zakaz m.in. niszczenia siedlisk i ostoi oraz umyślnego
płoszenia i niepokojenia.
W przypadku Parku Wielkopolski oraz Skweru Sue Ryder:
Teren jest objęty ochroną konserwatorską Stołecznego Konserwatora Zabytków
i wszystkie zgłaszane projekty muszą uzyskać akceptację.
W przypadku Pola Mokotowskiego:
Tym ogromnym warszawskim parkiem administruje Zarząd Oczyszczania Miasta
(ZOM). Podstawową funkcją parku jest wypoczynek i rekreacja, w związku z czym
szansę na realizację mają tylko takie projekty, które tej funkcji nie będą zakłócać. Na
przykład w minionych edycjach BP zgłaszane były projekty zakładające łączenie
ścieżek rowerowych z traktami pieszymi w jeden pasaż, co w razie realizacji
prowadziłoby do kolizji rowerzystów z pieszymi. ZOM rekomendował trasy rowerowe
raczej jako samodzielne ścieżki oddalone od ruchu pieszego. Negatywnie
weryfikowane były także projekty o charakterze handlowym. Zgodnie ze
stanowiskiem ZOM, przestrzeń parkowa Pola Mokotowskiego powinna być wolna od
jakiegokolwiek handlu.
Z wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych wśród mieszkańców
można wywnioskować, że użytkownicy Pola Mokotowskiego nie oczekują
zasadniczych zmian w tej przestrzeni, dużych imprez ani inwestycji.
Sprawa handlu dotyczy wszystkich ochockich parków. Miejsca do
prowadzenia działalności gastronomicznej ze stoisk mobilnych w parkach i skwerach
zostały ustalone uchwałą Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy nr 372/2015
z dnia 28 kwietnia 2015 r. Są to 2 miejsca na stoiska mobilne na terenie parku Pole
Mokotowskie oraz 2 miejsca na terenie parku Szczęśliwice. Prowadzenie imprez
gastronomiczno-plenerowych zwanych "targami gastronomicznymi" reguluje z kolei
uchwała Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy nr 64/2015 z dnia 27 stycznia
2015 r. Zapisy MPZP dotyczące prowadzenia działalności gastronomicznej dotyczą
wyłącznie 2 stałych obiektów na terenie parku Szczęśliwice. Zatem projekty
o charakterze działalności gospodarczej i handlowym na terenie parków będą
weryfikowane negatywnie.

NIERUCHOMOŚCI OBJĘTE ROSZCZENIAMI
Przy zgłaszaniu projektów wartościowa może okazać się wiedza na temat
stanu prawnego nieruchomości, na której ma być zrealizowane zadanie z BP. Biuro
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy udostępniło wykaz
nieruchomości zabudowanych objętych roszczeniami dekretowymi. Informacje
dostępne są pod linkiem:
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http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/GK/Wydzialy/GK_DW/default
.htm

PLANY INWESTYCYJNE DZIELNICY NA LATA 2017-2018
Do 2018 roku Dzielnica rozpocznie lub będzie kontynuować następujące inwestycje:

















Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al.
Jerozolimskich
wraz z odwodnieniem
- trwają prace projektowe.
Wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę zaplanowano do
końca
kwietnia 2017r. Realizację robót budowlanych planuje się
rozpocząć w 2017r. a zakończyć w 2019r.
Budowa ul. Maszynowej Powstała wstępna koncepcja przebudowy
ul.
Maszynowej.
Realizację
robót
zaplanowano
na 2017r.
Budowa
ulicy
Przy
Parku
z
kanalizacją
deszczową
i oświetleniem Budowa ul. Przy Parku realizowana będzie w pierwszej
połowie 2017r.
Budowa oświetlenia ul. Ondraszka Projekt do końca 2016 roku. W roku
2017 planowana jest realizacja robót budowlanych.
Budowa oświetlenia ul. Altowej Projekt do końca 2016 roku. Realizację
robót budowlanych zaplanowano w roku 2017.
Modernizacja ul. Archiwalnej na odc. od ul. Pawińskiego do ul.
Skorochód – Majewskiego Gotowa dokumentacja projektowa. Wybór
wykonawcy do końca 2016 r. Zakończenie robót zaplanowano do maja
2017r.
Modernizacja ul. Skarżyńskiego na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. K.
Dickensa Gotowa dokumentacja projektowa. Wybór wykonawcy do końca
2016 r. Zakończenie robót planuje się do lipca 2017r.
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul.
Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską,
oświetleniem i kanalizacją W roku 2017 planuje się zlecenie
opracowania dokumentacji projektowej. W 2018 realizacja robót
budowlanych.
Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w
Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy Szczęśliwickiej
56 W dniu 1.08.2016r rozpoczęto budowę. Zakończenie robót
budowlanych zgodnie z umową 31.07.2017r.
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy LO nr 7 ul.
Wawelska 46 Budowę Sali gimnastycznej zaplanowano na lata 2016-19.
Projekt powstanie do 30.04.2017r. Zakończenie robót i oddanie budynku
do eksploatacji zaplanowano na rok 2019.
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum ogólnokształcącym nr XXI
wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93 Kompleks
boisk wykonano w latach 2013-15. Budowę sali gimnastycznej
zaplanowano w latach 2016-18. Wykonano dokumentację projektową oraz
uzyskano pozwolenie na budowę sali. Trwa wyłanianie wykonawcy.
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Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej
17a Dokumentacja projektowa i wyłonienie wykonawcy planowane na rok
2017. Zakończenie zadania planuje się w 2019r.
Modernizacja boiska w parku Malickiego Projekt jeszcze w 2016 roku.
Realizację zadania zaplanowano na rok 2017.
Budowa Parku Zachodniego

Inwestycje planowane przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w
Dzielnicy Ochota:
Plany 2017:
 Pawińskiego 34 – remont podwórka,
 Grójecka 47/51/ Pasteura – remont muru oporowego,
 Drobiazg 2 – remont nawierzchni przed garażami,
 Siewierska 6 – remont muru oporowego.
Plany 2018:
 Białobrzeska 1,3,5,7 – remont podwórka
 Grójecka 75, 79, 79a – remont drogi dojazdowej do budynku
Inwestycje planowane na Ochocie przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych:
Plany 2017:
 Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej i Racławickiej; środki
finansowe na realizację zadania zarezerwowane w latach 2016 – 2017.
Podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej.
Plany 2018:
 Przebudowa placu Narutowicza; środki finansowe zarezerwowane w WPF
na lata 2016-2018. W przygotowaniu przetarg na wybór wykonawcy
dokumentacji projektowej.
Inwestycje planowane na Ochocie przez Zarząd Dróg Miejskich:
Plany 2017:
 Remont sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Kopińska - Szczęśliwicka i
Kopińska – Białobrzeska oraz na skrzyżowaniu Żwirki i Wigury Pruszkowska, Żwirki i Wigury - Trojdena, Żwirki i Wigury – Wawelska
 Remont oświetlenia ul. Krzywickiego
Plany do 2018:
 Remont sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Raszyńska - Krzyckiego –
Filtrowa,
 Ścieżka rowerowa w Al. Jerozolimskich na odc. pl. Zawiszy - GrzymałySokołowskiego,
 Ścieżka rowerowa w ul. Żwirki i Wigury na odc. Racławicka - 17 Stycznia
Inwestycje planowane na Ochocie przez Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.:
 Plany 2017: przebudowa torów na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich z pl.
Starynkiewicza
 W perspektywie 2019-2020 budowa trasy tramwajowej na Wilanów
przebiegającej przez teren dzielnicy Ochota.

POMOCNE INTERNETOWE BAZY DANYCH
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Mapa własności gruntów w Warszawie:
http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_wlasnosci
Strategie i programy m.st. Warszawy:
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/programy_strategie_plany/default.
htm
Inwestycje planowane w pasie drogi:
http://www.infoulice.um.warszawa.pl/
Wykaz nieruchomości zabudowanych objętych roszczeniami dekretowymi.
Informacje dostępne są pod linkiem:
http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/GK/Wydzialy/GK_DW/
default.htm

KONTAKT – DO KOGO KIEROWAĆ PYTANIA
Kompendium wiedzy na temat warszawskiego BP oraz aktualne informacje na
temat jego przebiegu znajdą Państwo na stronach:
 www.twojbudzet.um.warszawa.pl;
 www.urzadochota.waw.pl w zakładce „budżet partycypacyjny”
Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, na które brak odpowiedzi w tym
informatorze, zapraszamy do kontaktu:


z koordynatorem ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Ochota: Anną
Grabowską, tel. 22 578 34 32, e-mail: a.grabowska@um.warszawa.pl;



z przedstawicielami Wydziału Konsultacji Społecznych i Partycypacji
w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, e-mail:
twojbudzet@um.warszawa.pl.
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Zapraszamy na

MARATONY PISANIA PROJEKTÓW
(kompleksowa pomoc w przygotowaniu projektu)

15 GRUDNIA (CZWARTEK)
godz. 14:00–18:00
pawilon „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79
15 STYCZNIA (NIEDZIELA)
godz. ….
maraton ogólnomiejski
Warsztat Warszawski, pl. Konstytucji 4
21 STYCZNIA (SOBOTA)
godz. 14:00–18:00
pawilon „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79

INDYWIDUALNE
DYŻURY KONSULTACYJNE
Wszystkich projektodawców zapraszamy na konsultacje z urzędnikami oraz
członkami Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego. Aby uzyskać indywidualną pomoc
w przygotowaniu projektu prosimy o kontakt z koordynatorem budżetu
partycypacyjnego na Ochocie p. Anną Grabowską – tel. 22 578 34 32., e-mail:
a.grabowska@um.warszawa.pl. Umówimy spotkanie w dogodnym terminie.
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