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Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
m.st. Warszawy to scenariusz przestrzennego rozwoju naszego miasta.
Jest w nim narysowane i napisane, jak miasto powinno się rozwijać przez
najbliższe dziesięciolecia. Studium z 2006 roku zdezaktualizowało się.
Warszawa 2018 roku mierzy się z nowymi wyzwaniami przestrzennymi,
ekonomicznymi i demograficznymi. Dlatego rozpoczynamy pracę nad
nowym Studium dla Warszawy. Warszawy, która dąży do tego, by być
miastem przyjaznym, pełnym aktywnych mieszkańców i jednocześnie
otwartą metropolią. Zrównoważony rozwój przestrzenny jest niezbędny,
by zrealizować tę wizję. Celem Studium jest stworzenie ram rozwoju
dla dobrej, zdrowej i funkcjonalnej przestrzeni do życia w Warszawie
m.in. przez sporządzenie wytycznych dla zabudowy, terenów zieleni,
organizacji funkcjonalnej miasta, układu komunikacji, ochrony zabytków.
Najważniejszym wyzwaniem jest zadbanie, by miasto nie „rozlewało
się” na coraz to nowe, niezurbanizowane tereny. Budowanie w granicach
obszaru zwartego ograniczy koszty ekonomiczne i ekologiczne. Ważne
jest tworzenie obszarów wielofunkcyjnych, czyli miejsc, gdzie można
żyć, pracować i odpoczywać, by ograniczyć potrzebę przemieszczania się.
Kluczowym wątkiem Studium jest klimat. Zielona i niebieska infrastruktura,
czyli zieleń i woda są równie ważne jak zabudowa. Tylko w ten sposób
stworzymy Warszawę odporną na nowe wyzwania klimatyczne i przyjazną nam
– warszawiakom.
Nowe Studium powstanie za około 2,5 roku. To czas niezbędny
m.in. na zrobienie analiz, sporządzenie wariantów koncepcji, uzgodnienia.
W procesie tworzenia Studium ważna jest także opinia każdego z nas. Teraz,
kiedy przystępujemy do pracy, jest najlepszy moment, by podzielić się wiedzą
i wzmocnić proces projektowy przez udział w konsultacjach.
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Wizja rozwoju miasta
jest określona
w Strategii
#Warszawa2030

DECYZJA

Rada Miasta

Prezydent

decyduje o przystąpieniu
do sporządzenia Studium

prowadzi całą procedurę
od strony formalnej
i merytorycznej, w jego
imieniu proces koordynuje
Biuro Architektury
i Planowania Przestrzennego

PROJEKT

Projektanci
przygotowują i uzgadniają
projekt Studium.
Uwzględniają wytyczne
ze Strategii #Warszawa2030

W YŁOŻENIE

Prezydent
decyduje o wyłożeniu projektu
Studium i rozstrzyga uwagi.
Nieuwzględnione przekazuje
Radzie Miasta

UCHWALENIE

Rada Miasta
głosuje nad projektem

REALIZACJA

Studium*
jest podstawą różnych
działań przestrzennych
miasta, w tym tworzenia
planów miejscowych

* Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego m.st. Warszawy

Weź udział
w konsultacjach!
– Odwiedzając punkt konsultacyjny
w Twojej dzielnicy w godzinach 16-20
– Bemowo: 26.11. (pon.)
– Białołęka: 6.11. (wt.)
– Bielany: 5.11 (pon.)
– Mokotów: 20.11. (wt.)
– Ochota: 15.11. (czw.)
– Praga-Południe: 19.11. (pon.)
– Praga-Północ: 22.11. (czw.)
– Rembertów: 8.11. (czw.)
– Śródmieście: 28.11. (śr.)
– Targówek: 20.11. (wt.)
– Ursus: 29.11. (czw.)
– Ursynów: 15.11 (czw.)
– Wawer: 6.11. (wt.)
– Wesoła: 7.11. (śr.)
– Wilanów: 27.11. (wt.)
– Włochy: 8.11 (czw.)
– Wola: 13.11. (śr.)
– Żoliborz: 22.11. (czw.)

Konsultacje trwają
do 9 stycznia 2019 roku

– Przychodząc do punktu konsultacyjnego
w Biurze Architektury i Planowania
Przestrzennego 10 listopada w godzinach
10-14 i 14 listopada w godzinach 16-20

Jaka przestrzeń
dla Warszawy?
Robimy studium!

– Przychodząc na jedno z dwóch
spotkań planistycznych (warsztatów)
w Biurze Architektury i Planowania
Przestrzennego 24 listopada i 1 grudnia
w godzinach 10:30-14:30
– Wypełniając ankietę online
– Składając wniosek do Studium
Więcej informacji:
www.konsultacje.um.warszawa.pl
/studium lub pod telefonem 19 115

Twoja opinia się liczy!

Granice
miasta

Wygodne
miasto

Dziadek Julek (72 lata), nestor rodu
Urbańskich, uwielbia chodzić na grzyby.
Od lat obserwuje Warszawę. Widzi,
że miasto „rozlewa się” na peryferia.
W poszukiwaniu prawdziwego lasu
trzeba jechać bardzo daleko mijając
kolejne osiedla i zabudowania. Warto
lepiej wykorzystać infrastrukturę miejską
i tworzyć miasto zwarte, które nie będzie
zjadało otaczającej go natury. By tak było,
trzeba wyznaczyć strefę rozwoju miasta
z wyraźnie zarysowaną granicą nowej
zabudowy.

Babcia Halinka Urbańska (69 lat) codziennie dojeżdża na ukochany bazarek.
Świeże produkty to podstawa zdrowia
rodziny. Dojazdy męczą ją, ponieważ
przesiadka z autobusu na tramwaj to
prawdziwy maraton, łącznie z pokonaniem kładki. Komunikacja w mieście
musi sprzyjać wygodzie, dzięki temu
chętniej przesiądziemy się z samochodów
do transportu publicznego. By tak było
system transportowy miasta musi
być zintegrowany z przyjazną, funkcjonalną przestrzenią.

Zdrowe
miasto

Miasto dostępne
lokalnie

Marysia Urbańska (15 lat) zawsze
po szkole wyprowadza Lucka (3 lata).
Wyraźnie to czują – klimat się zmienia!
Jest coraz goręcej, a jednocześnie
pogoda jest coraz mniej przewidywalna. Marysia marzy, by parkingi pod
domem zamienić w park z fontanną.
Miasto musi być projektowane tak,
by minimalizować wpływ zmian klimatycznych na nasze życie. Zieleń i woda
w mieście są równie ważne jak domy
i ulice.

A to Anka Urbańska (41 lat), mama Marysi. Właśnie
jedzie do pracy. Wraz z innymi użytkownikami ruchu
stoi w korku. Marzy o tym, by pracować blisko domu,
a po pracy zrobić zakupy, pójść na siłownię czy
do kina na własnym osiedlu. Szkoda czasu na stanie
w korkach. Miasto może być policentryczne. Miejsca
pracy, usługi i miejsca rekreacji powinny być wpisane
w strategię przestrzennego rozwoju miasta.

Nasze miasto
A to ręka Wojtka Urbańskiego (49 lat),
męża Anki i taty Marysi nie zmieścił się
na ilustracji, bo właśnie biegnie z wnioskiem
na konsultacje. Babcia Halinka i dziadek Julek
wypełnili ankietę online, a Marysia wybiera się
na spotkanie planistyczne.

Rodzinę Urbańskich i ich pomysły na miasto możesz poznać bliżej w filmach
dostępnych na: konsultacje.um.warszawa.pl/studium

Pomóż Urbańskim zmieniać Warszawę
i weź udział w konsultacjach!

