Raport z konsultacji społecznych
dotyczących Zintegrowanego Programu Rewitalizacji
m.st. Warszawy do 2022 roku,
prowadzonych od 9 do 29 kwietnia 2015 r.

Warszawa, czerwiec 2015 r.

INFORMACJE WSTĘPNE
Konsultacje

społeczne

dokumentu

pod

nazwą

Zintegrowany

Program

Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku były prowadzone od 9 kwietnia do
29 kwietnia 2015 r. W tym czasie zbierane były uwagi i wnioski od
mieszkańców,

natomiast

17

czerwca

2015

r.

odbyło

się

spotkanie

podsumowujące konsultacje.
Celem

konsultacji

było

zapoznanie

mieszkańców

m.st.

Warszawy

(ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących tereny, na których
w nowym okresie programowania będą się skupiać działania rewitalizacyjne)
ze Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku
oraz poznanie ich opinii na jego temat.
Konsultacje społeczne zostały zorganizowane przez Biuro Polityki Lokalowej
we

współpracy

z

Centrum

Komunikacji

Społecznej

oraz

Gabinetem

Prezydenta m.st. Warszawy.
Poddany konsultacjom dokument powstał w Biurze Polityki Lokalowej.

AKCJA INFORMACYJNA
Organizatorom

konsultacji

zaleŜało,

aby

informacja o

Zintegrowanym

Programie Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku dotarła do moŜliwie
szerokiego grona odbiorców zainteresowanych problematyką rewitalizacji
m.st. Warszawy. W tym celu wykorzystane zostały następujące metody:
1) spoty informujące o konsultacjach społecznych emitowane na ekranach
LED w komunikacji miejskiej (autobusy i tramwaje);
2) plakaty i ulotki informacyjne w ilości 1300 szt. plakatów i 3000 szt.
ulotek:
- rozdystrybuowane w siedmiu dzielnicach, których dotyczy Zintegrowany
Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku, a zatem w Urzędach
Dzielnic Bemowa, Mokotowa, Pragi Południe, Pragi Północ, Targówka,
Ursusa i Włoch;

-

rozdystrybuowane

w

Zakładach

Gospodarowania

Nieruchomościami

w dzielnicach Praga Południe, Pradze Północ i na Targówku;
-

plakaty

i

ulotki

przekazane

celem

dalszej

dystrybucji

Muzeum

Warszawskiej Pragi;

3) media – w których przez ponad miesiąc ukazało się łącznie ponad 80
materiałów (ponad 30 materiałów w rozgłośniach radiowych, ponad 30
artykułów w stołecznej prasie, ponad 20 programów w telewizji regionalnej);

4) informacja zamieszczona na stronie internetowej poświęconej rewitalizacji
www.rewitalizacja.um.warszawa.pl;

5)

informacja

zamieszczona

na

Warszawskiej

Platformie

Konsultacji

Społecznych www.konsultacje.um.warszawa.pl;

6)

informacja

umieszczona

na

stronie

internetowej

m.st.

Warszawy

www.um.warszawa.pl oraz na innych portalach internetowych – łącznie
ukazało się ponad 70 takich informacji;

7) w proces informacyjny zaangaŜowano takŜe media społecznościowe – za
ich pośrednictwem zamieszczono ponad 250 materiałów.

Dodatkową inicjatywą promującą konsultacje społeczne Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku był cykl sześciu
spacerów z przewodnikiem, które odbywały się w dniach 11-26 kwietnia
2015 r. Zamierzenie to miało na celu zapoznanie uczestników spacerów
z sześcioma
Kamionkiem,
Fabrycznym

podobszarami
Nową

rewitalizacji

Pragą,

Starą

i Mieszkaniowym,

nowego

Pragą,

Programu,

Szmulowizną,

przedstawienie

działań

a

więc

Targówkiem
prowadzonych

w trakcie trwania poprzedniego Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st.
Warszawy na lata 2005-2013 oraz planowanych w ramach Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku. Spacery słuŜyły takŜe
przekazaniu

informacji

o

terminach

spotkań

konsultacyjnych

w poszczególnych dzielnicach. Uczestniczyło w nich w zaleŜności od rejonu
od 40 do 100 osób.

FORMY KONSULTACJI
Dostępność konsultowanego dokumentu
Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku został
zamieszczony na miejskiej stronie poświęconej rewitalizacji juŜ 30 marca
2015 r., tak, by stworzyć moŜliwość zapoznania się mieszkańców z jego
treścią jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem konsultacji.

Sposoby zbierania opinii
Uwagi do Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022
roku zbierane były:
-

w

trakcie

czterech

przeprowadzonych

spotkań

informacyjno-

konsultacyjnych, odbywających się w okresie od 9 do 29 kwietnia 2015
- poprzez pocztę elektroniczną rewitalizacja@um.warszawa.pl
- w formie pisemnej.

Spotkania informacyjno-konsultacyjne
Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku powstał
jako

efekt

szerokiego

na warsztatach
Społecznego
diagnozowano

z

oraz

procesu

partycypacji

mieszkańcami,
organizacjami

kluczowe

społecznej,

Dzielnicowymi
pozarządowymi,

problemy,

projektowano

opartej

m.in.

Komisjami

Dialogu

w

których

trakcie
główne

załoŜenia

i rozwiązania, a które odbywały się od sierpnia 2013 do maja 2014 r.

Na

etapie

przeprowadzonych

konsultacji

społecznych

kluczowe

było

zweryfikowanie, na ile rekomendacje zgłaszane we wcześniejszych etapach
przez stronę społeczną oraz propozycje ze strony zaangaŜowanych biur
Urzędu Miasta odpowiadają na potrzeby mieszkańców, przede wszystkim
w dzielnicach, w których zlokalizowane są obszary kryzysowe. Stąd teŜ
rozwiązania

wskazane

w

Programie

zostały

poddane

pod

dyskusję

z mieszkańcami. W jej trakcie gromadzono opinie na temat Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku, postulaty modyfikacji/
uzupełnień/zmian oraz szczegółowo odpowiadano na pytania związane
z dokumentem.
W ramach konsultacji odbyły się cztery spotkania:
1) spotkanie otwierające proces konsultacji odbyło się 9 kwietnia 2015 r.,
w Teatrze Baj, przy ul. Jagiellońskiej 28;
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta st. Warszawy,
przedstawiający Program - Zastępca Prezydent m.st. Warszawy Michał
Olszewski oraz Zastępca Dyrektora Biura Polityki Lokalowej Marek Goluch,
a takŜe Janusz Samel (Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy),
Joanna Szwajcowska (Zastępca Dyrektora Biura Kultury m.st. Warszawy),
Grzegorz Wolff (Zastępca Dyrektora Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju
Gospodarczego m.st. Warszawy) oraz Michał Krasucki (Zastępca Stołecznego
Konserwatora Zabytków).
Na spotkaniu zaprezentowano kształt, zakres i strukturę projektowanego
dokumentu, przybliŜono partycypacyjny udział w procesie jego tworzenia
zarówno

mieszkańców,

jak

i

społeczników,

równieŜ

przedstawicieli

Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego w dzielnicach Praga Południe,
Praga Północ i Targówek.

2) spotkanie konsultacyjne dla dzielnicy Targówek odbyło się 16 kwietnia
2015 r. w Szkole Podstawowej nr 114 przy ul. Remiszewskiej 40;
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta st. Warszawy,
przedstawiający Program - Zastępca Prezydent m.st. Warszawy Michał

Olszewski oraz Zastępca Dyrektora Biura Polityki Lokalowej Marek Goluch,
oraz przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Targówek: Burmistrz Sławomir
Antonik oraz Zastępcy Burmistrza Paweł Michalec i Grzegorz Gadecki.

3) spotkanie konsultacyjne dla dzielnicy Praga Południe odbyło się 23
kwietnia 2015 r. w Centrum Paca przy ul. M. Paca 40
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta st. Warszawy,
przedstawiający Program - Zastępca Dyrektora Biura Polityki Lokalowej,
Marek Goluch oraz Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga Południe Piotr
śbikowski.

4) spotkanie konsultacyjne dla dzielnicy Praga Północ odbyło się 29
kwietnia w Muzeum Warszawskiej Pragi
W spotkaniu wziął udział przedstawiciele Urzędu Miasta st. Warszawy,
przedstawiający Program - Zastępca Prezydent m.st. Warszawy Michał
Olszewski oraz Burmistrz Dzielnicy Praga Północ Paweł Lisiecki.

Ostatnie

piąte

spotkanie,

podsumowujące

proces

konsultacyjny

Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku, odbyło
się 17 czerwca 2015 r. w Teatrze Powszechnym przy ul. J. Zamoyskiego 20.

Wszystkie spotkania konsultacyjne posiadały podobną agendę, na którą
składała się prezentacja załoŜeń Zintegrowanego Programu Rewitalizacji
m.st. Warszawy do 2022 roku (ze szczególnym uwzględnieniem planów
dotyczących
(przyjęcie

poszczególnych

uwag

i

dzielnic),

propozycji

do

oraz

dyskusja

Programu,

które

z

mieszkańcami

powinny

zostać

uwzględnione w dalszych pracach nad Programem, udzielanie odpowiedzi
na zadawane pytania).

ZGŁOSZONE UWAGI - PODSUMOWANIE
W

konsultacjach

społecznych

dotyczących

Zintegrowanego

Programu

Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku wzięło udział ok. 330 osób.
Uwagi zgłaszane były na spotkaniach konsultacyjnych, a takŜe drogą
mailową i pisemną.
Ze

względu

na

ogromne

zainteresowanie

odbiorców

Zintegrowanym

Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku, a co za tym idzie
bardzo duŜą ilością zgłoszonych uwag, ich złoŜonością i róŜnorodnością,
konieczne

okazało

się

usystematyzowanie

zgłoszonych

komentarzy

z podziałem na uwagi do Programu oraz opinie/sugestie/pytania/pomysły.
Zgłoszono 273 uwagi, z których 146 zostało uwzględnionych, co stanowi
53,5% całości, 74 częściowo uwzględniono (27,1%), a 53 nie zostały
uwzględnione. Podsumowując, uwagi uwzględnione i częściowo uwzględnione
stanowią 80,6% wszystkich uwag, uwagi nieuwzględnione stanowią 19,4%
całości.
Do Programu zgłoszono takŜe 151 róŜnych opinii, sugestii, pytań i pomysłów,
wobec kaŜdej z nich Urząd Miasta zajął stanowisko. Przekazaliśmy równieŜ
22 postulaty do właściwych jednostek, a część z nich zostanie uwzględniona
na etapie wdraŜania dokumentu.
Najczęściej powtarzające się uwagi oraz opinie do Programu dotyczyły
następujących zagadnień:
1. Porządkowania i zagospodarowania przestrzeni publicznych (39)
2. Centra Aktywności Lokalnej (m.in. dotyczące funkcji jaki będzie
pełnić Pałacyk Konopackiego, wykorzystanie potencjału takich
miejsc jak Młyn Michla, działka

przy ul. Kawęczyńskiej 26

z drewniakiem Burkego jako jednych z moŜliwych lokalizacji, które
moŜna przeznaczyć na aktywność lokalną) (26)
3. Utworzenia Europejskiego Centrum Orkiestra Sinfonia Varsovia (20)
4. Potrzeby mocniejszego uwzględnienia strony społecznej w procesie
wdraŜania i zarządzania Programem (18)
5. Nieprzystępnego i sformalizowanego języka, w jaki Program został
napisany (10)

6. Uwzględnienia w Programie wyników warsztatów SARP (5)
Powtarzające się uwagi oraz opinie moŜna równieŜ podzielić na te odnoszące
się do samego Programu tj. definicje, diagnoza, cele programu, system
wdraŜania i monitorowania, partnerstwo - 68 oraz na te, które dotyczą części
wdroŜeniowej Programu na etapie jego realizacji - 117. Liczba uwag
zgłoszonych do poszczególnych celów przedstawia się następująco:
- Cel I – 32;
- Cel II – 46;
- Cel III – 23;
- Cel IV – 16.

Liczba osób, które zgłosiły swoje uwagi i opinie do Zintegrowanego Programu
Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku kształtuje się następująco:
Mieszkańcy: 118
Podmioty: 45
Radni: 3
NaleŜy podkreślić, Ŝe część podmiotów zgłaszała uwagi do Programu
w pakiecie kilkunastu wpisów. Przykład - Społeczna Rada Kultury, która
zgłosiła 22 uwagi, w części z tych uwag podzielając czy rekomendując
stanowisko innych podmiotów.
Wiele uwag zostało zgłoszonych

przez kilka podmiotów jednocześnie, jako

wspólnie wypracowane stanowisko np. przez przedstawicieli Habitat for
Humanity Poland, Koło Warszawskie Partii Zieloni, Praskie Stowarzyszenie
Mieszkańców Michałów, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, Fundacja Inna
Przestrzeń, Serce Szmulek.
Część osób występowała w kilku rolach jednocześnie – np. zgłaszali róŜne
rodzaje uwag, dotyczące róŜnych aspektów ZPR - albo jako mieszkańcy albo
jako aktywiści danego stowarzyszenia/fundacji.

W przygotowanym raporcie znajdują się szczegółowe informacje na temat
uwzględnionych oraz odrzuconych propozycji zmian wraz z uzasadnieniem
(Zał.

nr

1).

Przygotowane

zostało

takŜe

zestawienie

opinii/sugestii/pytań/pomysłów zawierające stanowisko miasta (Zał. nr 2).

