Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy

Raport z monitorowania – półrocze 2017
Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku

Warszawa, październik 2017
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Podstawa prawna
Co do zasady proces monitorowania Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku,
zwanego dalej Programem, przebiega zgodnie z zapisami
dokumentu, a konkretnie z rozdziałem 7.3.3. Monitorowanie.
Monitoring jest prowadzony w oparciu o szczegółowe
Zasady
monitorowania
realizacji
Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku, które
określa Zarządzenie nr 446/2017 Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad
monitorowania Zintegrowanego Programu Rewitalizacji
m.st. Warszawy do 2022 roku.
Zasady monitorowania (…) precyzują częstotliwość, tryb
sprawozdawania oraz sposób raportowania przez wszystkie
podmioty uczestniczące w Programie. W oparciu o te
ustalenia opracowano niniejszy raport półroczny.
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Koordynator ds.
rewitalizacyjnych.

Założenia metodyczne
Raport z monitorowania został przygotowany przez Biuro
Architektury
i
Planowania
Przestrzennego
przy
współudziale Biur Urzędu m.st. Warszawy, które są wiodące
zarówno dla realizacji celów Programu, jak i kluczowych
przedsięwzięć rewitalizacyjnych:
 Biuro Polityki Lokalowej,
 Biuro Rozwoju Gospodarczego,
 Biuro Kultury,
 Biuro Sportu i Rekreacji,
 Biuro Pomocy i Projektów Społecznych,
 Centrum Komunikacji Społecznej.
Biura te jednocześnie odpowiadają za wdrażanie projektów
wchodzących
w
skład
kluczowych
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych Programu, ujętych w aktualizowanym
Wykazie w Załączniku do Zarządzenia nr 1252/2017
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 lipca
2017r. zmieniającego zarządzenie w sprawie przyjęcia
wykazu Projektów wchodzących w skład kluczowych
przedsięwzięć rewitalizacyjnych Zintegrowanego Programu
Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku – Zarządzenie Nr
1761 z dnia 1 grudnia 2016 r.
Do współpracy przy powstaniu niniejszego Raportu włączone
zostały również dzielnice m.st. Warszawy, na obszarze,
których prowadzone są działania rewitalizacyjne oraz

realizacji

kluczowych

przedsięwzięć

Raport monitorujący za I półrocze 2017 r. nie obejmuje
projektów partnerów zewnętrznych Programu, ponieważ
projekty te zostały włączone do Wykazu projektów
wchodzących
w
skład
kluczowych
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych ZPR podczas nowelizacji Wykazu w dniu
26 lipca 2017 r.. W większości, bowiem projekty te nie
zostały wdrożone w bieżącym okresie sprawozdawczym, a
ponadto raportowanie o nich będzie realizowane w ujęciu
rocznym – zgodnie z Zasadami monitorowania ZPR.
Zgodnie z określoną w Zasadach monitorowania (…)
opisanych Zarządzeniem Prezydenta nr 446/2017
częstotliwością raportowania, przygotowany Raport zawiera
dane półroczne o projektach, w ramach kluczowych
przedsięwzięć rewitalizacyjnych, obejmując pierwsze
półrocze 2017 roku. Z uwagi na fakt , że w.w. zarządzenie
obowiązuje od 3 marca 2017 roku, okres sprawozdawania za
pierwsze półrocze 2017 roku uległ przesunięciu.

Przygotowane sprawozdanie jest elementem raportowania
na poziomie wdrożeniowym ZPR. Zawiera wyniki obserwacji
dotyczące postępów we wdrażaniu projektów głównych ZPR,
w ramach kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
realizowanych na obszarze rewitalizacji określonym
w Programie (Mapa 1.).

3

Układ niniejszego Raportu z monitorowania jest spójny ze
strukturą dla raportu półrocznego określoną w Zasadach
monitorowania ZPR (…). Jego zasadniczą część stanowi
zbiorcza tabela raportująca (Załącznik 1), powstała poprzez
scalenie informacji cząstkowych, otrzymanych od
współrealizatorów projektów wpisanych do Wykazu
projektów wchodzących w skład kluczowych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych.
Zakres rzeczowy tabeli monitorującej przedstawia stan
realizacji kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz
z informacją o postępie wdrażania konkretnych projektów
ujętych w Wykazie projektów (…).
Poza główną tabelą monitorującą w przygotowanym
Raporcie zamieszczono również tabelę z pozostałymi
projektami rewitalizacyjnymi, wdrażanymi przez urząd
miasta, jak i podmioty podległe miastu (Załącznik 2).
Jednakże są to projekty realizowane w Obszarze
Rewitalizacji, nie ujęte w Wykazie projektów , ale wpisujące
się w realizację celów ZPR.

Mapa 1. Obszar rewitalizacji ZPR

Źródło: Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku, s. 29
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Podsumowanie
 Wykaz projektów wchodzących w skład kluczowych
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych
Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku, po
zmianach,
wprowadzonych
Zarządzeniem
nr 1252/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 26 lipca 2017r., obejmuje w sumie 99 tytułów
projektowych.
Większość projektów w Wykazie (70) jest
realizowana w ramach I celu głównego ZPR,
a zarazem wszystkich jego celów szczegółowych.
Pokrycie projektami pozostałych kluczowych
przedsięwzięć rewitalizacyjnych według Wykazu
przedstawia się następująco:
• 15 projektów w ramach II celu głównego ZPR;
• 5 projektów III celu głównego ZPR;
• 9 projektów IV celu ZPR.
•
 Z analizy tabeli raportującej wynika, że od początku
realizacji Zintegrowanego Programu Rewitalizacji do
chwili obecnej zakończono wdrażanie 14 zadań
projektowych, w tym:
• Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum
Kreatywności Targowa 56;
• Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Piotra Skargi
68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych";

•

•
•
•
•
•
•

•

Budowa
instalacji
c.o.
i
c.c.w.
przy
ul. Gościeradowska 9, 15 - "Ciepło sieciowe
w budynkach komunalnych";
Modernizacja budynków przy ul. Dobrowoja 6,
Grochowskiej 250, Kobielskiej 86, 91;
Rewitalizacja
obszaru
Kamionek
kwartał
Kamionkowska: Kamionkowska 31, 39;
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy –
ul. Birżańska 2a;
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy –
ul. Naczelnikowska 50;
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 141
przy ul. Trockiej 4;
Promocja i rozwój budżetu partycypacyjnego na
obszarze
ZPR:
działania
niestandardowe
zachęcające mieszkańców do głosowania
w budżecie partycypacyjnym.
W zakresie projektów inwestycyjnych realizacja
17 projektów jest zagrożonych dotrzymaniem
planowanego terminu realizacji: 3 zadania
projektowe (adresy ; Stalowa 28, Mała 7,
Ziemowita 2) z powodu roszczeń do
nieruchomości, 3 projekty z powodu nie
uregulowanego stanu prawnego, w tym w
zakresie możliwego przyłączenia do c.o., 11
projektów z powodu problemów z pozyskaniem
stosownych decyzji lub innymi problemami
związanymi z podjęciem prac budowlanych.
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 W raporcie zamieszczono 6 projektów partnerów
zewnętrznych , które pozytywnie przeszły procedurę
oceny i kwalifikacji do programu rewitalizacji w lipcu
br. Do tej grupy należą następujące projekty:
• Kamionek Milowy w ramach kluczowego
przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego
Porządkowanie i podnoszenie atrakcyjności
przestrzeni publicznej
(cel szczegółowy ZPR 1.1.);
• Rewitalizacja kamienicy przy ul. Kępna 13
w ramach kluczowego przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego Remont i modernizacja
substancji
mieszkaniowej
podnoszące
standard
budynków
i
lokali
(cel szczegółowy ZPR 1.5.);
• SZYBKI MONTAŻ – park kultury w ramach
kluczowego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego
Realizacja wydarzeń kulturalnych i działań
edukacyjno-kulturalnych
(cel szczegółowy ZPR 2.1.);
• Praskie Centrum Wspierania Młodzieży „Nowe
perspektywy”
w
ramach
kluczowego
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego Działania
skierowane do młodzieży w wieku 15-26 lat
i ich rodzin
(cel szczegółowy ZPR 3.1.);

• Praskie Centrum Aktywności lokalnej „Kobiety
dla Kobiet”
w ramach
kluczowego
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego Tworzenie
wielofunkcyjnych miejsc aktywności lokalnej
na obszarze Zintegrowanego Programu
Rewitalizacji
(cel szczegółowy ZPR 4.1.);
• Dom Sąsiedzki „Szmulowizna”. Kontynuacja.
w ramach kluczowego przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego
Działania
animacyjne
ukierunkowane
na
pobudzenie
wspólnotowości mieszkańców oraz na
wspieranie lokalnych inicjatyw, w tym
promocja
inicjatywy
lokalnej
(cel szczegółowy ZPR 4.1.).
 12 projektów zawartych w raporcie, realizujących
kluczowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, znajduje
się poza Wykazem projektów wchodzących w skład
kluczowych
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych
Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st.
Warszawy do 2022 roku. Projekty te wdrażają
następujące podmioty: Zarząd Praskich Terenów
Publicznych, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Zarząd
Miejskich Inwestycji Drogowych, Zarząd Dróg
Miejskich oraz Biuro Pomocy i Projektów
Społecznych, a także Biuro Sportu i Rekreacji.
Ich zestawienie zawiera Załącznik Nr 2 Raportu.
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Wnioski
 Z uwagi na potrzeby monitorowania realizacji ZPR w
raportach i w Wykazie należy ujednolicić nazwy
projektów w tabeli raportującej, zawartej w Załączniku 1
do Raportu z nazwami używanymi w Wykazie projektów.
 W raportach oraz w Wykazie, dla ułatwienia
wyszukiwania oraz identyfikacji należy wprowadzić
wyróżnienia graficzne dla projektów zgłaszanych przez
podmioty zewnętrzne (w stosunku do miasta).
 W tabeli raportującej (Załącznik 1) proponuje się
dodatkowo wprowadzić informacje o podmiotach
realizujących
poszczególne
projekty,
jak
i o podmiotach wiodących dla projektów, kiedy nie są
tożsame.
 Zadania planowane do realizacji w następnym półroczu
oraz projekty miejskie planowane do wprowadzenia do
Wykazu, proponuje się umieszczać w półrocznej tabeli
raportującej w sekcji III. Planowane zadania/działania
rzeczowe.
 Zmiany terminów realizacji projektów z Wykazu do ZPR
uwidocznione w raporcie winny być także zgłoszone jako
korekty Wykazu przez jednostki wdrażające.

 Projekty ujęte w Raporcie realizujące cele ZPR, ale
realizowane poza Wykazem projektów ZPR mogą zostać
zgłoszone do Wykazu przez właściwe biura .
 Projekty
nie
zgłoszone
do
Wykazu
będą
ewidencjonowane w dodatkowym nieformalnym
wykazie działań w Obszarze Rewitalizacji i będą
podlegały ewaluacji programu rewitalizacji w 2018 r.

Opracowanie: Raportu Aleksandra Filipiak
Podsumowanie i wnioski; Monika Kordek, Beata MarczakWacławek
Wydział Przekształceń Przestrzennych i Rewitalizacji
w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego
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Załącznik 1
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Raport Monitorujący ZPR - półroczny 2017
Sekcja I. INFORMACJE OGÓLNE
Nazwa komórki organizacyjnej przygotowującej raport: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Sekcja II. ZAKRES RZECZOWY
CEL GŁÓWNY
CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie
z wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej
CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie
z wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej

CEL
SZCZEGÓŁOWY

1.1. Zapewnienie
ładu
przestrzennego
i uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji
przestrzeni
publicznych

1.1. Zapewnienie
ładu
przestrzennego
i uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji
przestrzeni
publicznych

Nazwa
kluczowego
przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego

Nazwa projektu

Modernizacja terenów
Targówka
I.1. Porządkowanie
Mieszkaniowego w
i podnoszenie
rejonie ulic
atrakcyjności
Ossowskiego,
przestrzeni
Handlowej,
publicznej
Myszkowskiej
i Pratulińskiej

I.1. Porządkowanie
i podnoszenie
Przebudowa ulicy
atrakcyjności
Frycza Modrzewskiego
przestrzeni
publicznej

Rok
rozpoczęcia

Rok
zakończenia

Etap projektu

Faza etapu

Katalog działań
zrealizowanych

Zgodność
projektu
z
harmonogramem

Uwagi/
uszczegółowienie

tak

Trwa uzgadnianie
projektu

48.wyłoniono
wykonawcę
dokumentacji
architektonicznobudowlanej
2016

2018

wdrożeniowy

wstępna
2.przeprowadzon
o konsultacje
społeczne

2016

2017

zakończony

końcowa

2.przeprowadzon
o konsultacje
społeczne
1.opracowano
dokumentację
techniczną
3.zawarto
kontrakt z
wykonawcą

tak

6.wykonano
techniczne prace
realizacyjne
(usługi i roboty)
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CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie
z wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej
CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie
z wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej
CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni

1.opracowano
dokumentację
techniczną
1.1. Zapewnienie
ładu
przestrzennego
i uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji
przestrzeni
publicznych

Budowa drogi
rowerowej wzdłuż ciągu
I.1. Porządkowanie
ulic Mińskai podnoszenie
Stanisławowskaatrakcyjności
2016
J.Dwernickiegoprzestrzeni
Szaserów na odc. od
publicznej
ul. Grochowskiej do
ul. J. Chłopickiego

2017

wdrożeniowy

zaawansowana

1.1. Zapewnienie
ładu
przestrzennego
i uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji
przestrzeni
publicznych

I.1. Porządkowanie
i podnoszenie
atrakcyjności
przestrzeni
publicznej

Remont torów
tramwajowych
w ul. Starzyńskiego
2016
odc. rondo Żaba - rondo
Starzyńskiego

2017

wdrożeniowy

56.realizacja
zaawansowana robót
budowlanych

1.1. Zapewnienie
ładu
przestrzennego
i uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji

I.1. Porządkowanie
i podnoszenie
atrakcyjności
przestrzeni
publicznej

Modernizacja torów
tramwajowych w węźle
rozjazdowym oraz na
przejazdach na rondzie
Starzyńskiego

2017

2017

wdrożeniowy

3.zawarto
kontrakt z
wykonawcą

56.realizacja
zaawansowana robót
budowlanych

tak

tak

tak

Harmonogram
robót może ulec
zmianie
(wydłużenie
terminu realizacji
prac) z uwagi na
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publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie
z wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej
CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie
z wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej
CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie
z wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej

przestrzeni
publicznych

CEL I
Ożywienie
społeczno-

opóźnienia
dotyczące
dostawy
materiałów
(rozjazdy torowe)

1.1. Zapewnienie
ładu
przestrzennego
i uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji
przestrzeni
publicznych

I.1. Porządkowanie
i podnoszenie
atrakcyjności
przestrzeni
publicznej

Remont torów
tramwajowych
w ul. Starzyńskiego odc.
2017
rondo Starzyńskiego wiadukt nad
ul. Wybrzeże Helskie

2017

wdrożeniowy

51.przeprowadzo
zaawansowana no postępowanie
przetargowe

1.1. Zapewnienie
ładu
przestrzennego
i uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji
przestrzeni
publicznych

I.1. Porządkowanie
i podnoszenie
Modernizacja torowiska
atrakcyjności
tramwajowego na
2018
przestrzeni
moście Gdańskim
publicznej

2018

przygotowawczy

wstępna

50.przygotowano
przetarg na wybór tak
projektanta

1.1. Zapewnienie
ładu
przestrzennego

I.1. Porządkowanie Modernizacja torowiska
i podnoszenie
tramwajowego w ulicy 2018
atrakcyjności
Grochowskiej na odc.

2018

przygotowawczy

wstępna

48.wyłoniono
wykonawcę
dokumentacji

tak

Roboty będą
wykonywane
siłami własnymi
Spółki

tak
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gospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie
z wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej
CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie
z wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej
CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie
z wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej

i uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji
przestrzeni
publicznych

1.1. Zapewnienie
ładu
przestrzennego
i uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji
przestrzeni
publicznych

1.1. Zapewnienie
ładu
przestrzennego
i uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji
przestrzeni
publicznych

przestrzeni
publicznej

al. Zieleniecka rondo Wiatraczna

architektonicznobudowlanej

I.1. Porządkowanie
i podnoszenie
atrakcyjności
przestrzeni
publicznej

Modernizacja torów
tramwajowych w al.
Waszyngtona odc.
rondo Waszyngtona rondo Wiatraczna

21.zaplanowano i
wykonano
badania w
przedmiocie
projektu

I.1. Porządkowanie
i podnoszenie
atrakcyjności
przestrzeni
publicznej

Modernizacja torów
tramwajowych
w ul. Kijowskiej
i al. Tysiąclecia odc.
ul. Markowska ul. Kawęczyńska

2019

2019

2019

2019

przygotowawczy

przygotowawczy

wstępna

wstępna

4.przygotowano
wytyczne
funkcjonalno
użytkowe

tak

tak

Realizacja robót
budowlanych
będzie odbywała
się przez Zarząd
Miejskich
Inwestycji
Drogowych na
mocy
Porozumienia
o współpracy
Stron

13

CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie z
wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej

1.2. Podniesienie
atrakcyjności
inwestycyjnej
obszaru
kryzysowego pod
kątem
określonych
dziedzin
aktywności
gospodarczej

Warszawska Przestrzeń
I.2. Budowa
Technologiczna Centrów Lokalnych Centrum Kreatywności
Targowa 56

CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie z
wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej

1.2. Podniesienie
atrakcyjności
inwestycyjnej
obszaru
kryzysowego pod
kątem
określonych
dziedzin
aktywności
gospodarczej

Warszawska Przestrzeń
I.2. Budowa
Technologiczna Centrów Lokalnych Centrum Kreatywności
Nowa Praga

2014

2016

2016

2022

zakończony

przygotowawczy

końcowa

wstępna

1.opracowano
dokumentację
techniczną
3.zawarto
kontrakt z
wykonawcą
4.przygotowano
wytyczne
tak
funkcjonalno
użytkowe
5.uzyskano
pozwolenie na
budowę
7.oddano obiekt
do użytkowania
1.opracowano
dokumentację
techniczną
2.przeprowadzon
o konsultacje
społeczne
4.przygotowano
wytyczne
funkcjonalno
użytkowe
20.zinwentaryzow tak
ano dostępne
badania i
opracowania w
przedmiocie
projektu
21.zaplanowano i
wykonano
badania
w przedmiocie
projektu

Biuro Rozwoju
Gospodarczego
przeprowadzi
wybór operatora

Biuro Rozwoju
Gospodarczego
przeprowadzi
wybór operatora
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CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie
z wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej

Budowa instalacji c.o.
i c.c.w. przy
ul. Dobrowoja 6,
Grochowska 215,
Kobielska 88/92,
Modrzewiowa 7,
Podskarbińska 6 "Ciepło sieciowe
w budynkach
komunalnych"
1.4. Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

Likwidacja
indywidualnych
źródeł ciepła
w budynkach

Budynki:
Dobrowoja 6,
Kobielska 88/92,
Modrzewiowa 7 ukończone

wdrożeniowy

1.4. Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

Likwidacja
indywidualnych
źródeł ciepła
w budynkach

57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej

2015
Grochowska 215

Podskarbińska 6

CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie
z wymogami

zaawansowana

2018

2017

Budowa instalacji c.o.
i c.c.w. przy ul. Rybna 8,
10, 24, 28, Wawerska
19, Wiatraczna 5 "Ciepło sieciowe w
budynkach
2016
komunalnych"

Rybna 8

2018

wdrożeniowy

57.podpisano
umowę na
zaawansowana
przyłączenie do
sieci cieplnej

przygotowawczy

wstępna

tak

Podpisano
umowę na
doposażenie
budynku w
instalację co.
i ccw. z terminem
realizacji do
15.10.2017 r.
W trakcie
postępowanie
przetargowe
o wybór
wykonawcy robót
- doposażenie
w inst. co. ccw.

tak
47.wyłoniono
wykonawcę
dokumentacji
architektonicznobudowlanej

Umowa na wyk.
DOK. z terminem
do 16.03.2018r.
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gospodarki
niskoemisyjnej
Rybna 10

2018

Rybna 24

2018

Rybna 28

2018

Wawerska 19

2018

Wiatraczna 5

CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie z
wymogami

1.4. Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

Likwidacja
indywidualnych
źródeł ciepła
w budynkach

Budowa instalacji c.o.
i c.c.w. przy ul. Głucha
3A, Kaleńska 6A,
Kickiego 26C, Mińska
26, 28, 30 - "Ciepło
sieciowe w budynkach
komunalnych"

Głucha 3A

47.wyłoniono
wykonawcę
dokumentacji
architektonicznobudowlanej
47.wyłoniono
wykonawcę
dokumentacji
architektonicznobudowlanej
47.wyłoniono
wykonawcę
dokumentacji
architektonicznobudowlanej
47.wyłoniono
wykonawcę
dokumentacji
architektonicznobudowlanej

2018

Brak informacji od
Veolia SA o
wznowieniu prac
związanych z
doprowadzeniem
m.s.c.

56.uzyskano
warunki
techniczne dla
przyłączenia do
sieci cieplnej

2017

2017

Umowa na wyk.
DOK. z terminem
do 05.12.2017r.

przygotowawczy

wstępna

tak
47.wyłoniono
wykonawcę
dokumentacji
architektoniczno-

Umowa na DOK
podpisana
z terminem
realizacji

16

gospodarki
niskoemisyjnej

budowlanej

22.11.2017r.

Kaleńska 6A

inwestycja nie
została
rozpoczęta

Kickiego 26C

Kickiego 26C w wyniku pożaru
budynku,
Uchwałą nr
2741/2016
Zarządu Dzielnicy
Praga-Południe
podjęto decyzję
o rozbiórce.
Budynek zostanie
zastąpiony innym
budynkiem.

Mińska 26

47.wyłoniono
wykonawcę
dokumentacji
architektonicznobudowlanej

Umowa na DOK
podpisana z
terminem
realizacji
26.10.2017r.

Mińska 28

47.wyłoniono
wykonawcę
dokumentacji
architektonicznobudowlanej

Umowa na DOK
podpisana z
terminem
realizacji
26.10.2017r.

Mińska 30

Umowa
przyłączeniowa
w przygotowaniu.
Opracowano dok.
tech. Inst. c.o.
i c.c.w.
Wstrzymano
prace z uwagi na
nieuregulowany
stan prawny.
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CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie z
wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej

"Ciepło sieciowe
w budynkach
komunalnych" - 11
Listopada 44,
Bródnowska 2, 14, 18,
20, 22, Kawęczyńska 18,
20, 24, 26, 41, 43, 45,
65, 73, Kowieńska 4,
Siedlecka 26, 29, 45,
Środkowa 3, 3A, 12, 17,
Tarchomińska 12,
Wileńska 25, 29,
Ząbkowska 50

1.4. Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

Likwidacja
indywidualnych
źródeł ciepła
w budynkach

Budynki:
Środkowa 3, 3A,
Kawęczyńska 18,
20, 24, 26, 41, 43,
45, 24, 26,
Bródnowska 14,
18, 20, 22
ukończone przed
2017r.

11 Listopada 44

2017
2014

Bródnowska 2

wdrożeniowy
2017

Kawęczyńska 65

2017

Kawęczyńska 73

2017

Siedlecka 26

2017

Siedlecka 29

2017

zaawansowana

10.zakończono
roboty
budowlane

tak

Budynek
podłączony do
m.s.c. w 2017r.

10.zakończono
roboty
budowlane

Budynek
podłączony do
m.s.c. w 2017r.

57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej
57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej
10.zakończono
roboty
budowlane

Nowe umowy z
projektowaniem
przez Veolia
wysłane do ZGN

10.zakończono
roboty
budowlane

Budynek
podłączony do
m.s.c. w 2017r.

Nowe umowy z
projektowaniem
przez Veolia
wysłane do ZGN
Budynek
podłączony do
m.s.c. w 2017r.
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Siedlecka 45

2017

Wileńska 25

2017

Wileńska 29

2017

Kowieńska 4

2017

Środkowa 12

2017

Środkowa 17

2017

Tarchomińska 12

2017

Ząbkowska 50

2017

57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej

10.zakończono
roboty
budowlane
10.zakończono
roboty
budowlane
57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej
57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej
57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej
10.zakończono
roboty
budowlane

56.uzyskano
warunki
techniczne dla
przyłączenia do
sieci cieplnej

Problem związany
z koniecznością
odtworzenia
nawierzchni drogi
na całej długości.
Nie ma zgody
Veolia na
zwiększenie
budżetu.
Budynek
podłączony do
m.s.c. w 2017r.
Budynek
podłączony do
m.s.c. w 2017r.
Przyłącze
w realizacji

Przyłącze
w realizacji

Przyłącze
w realizacji
Budynek
podłączony do
m.s.c. w 2017r.
Pismo ZGN o
zmianie w nowej
umowie
przyłączeniowej
terminu realizacji
przyłącza z 330
dnia na pilnie.
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"Ciepło sieciowe
w budynkach
komunalnych" 11Listopada 26,
Lęborska 4, 6,
Łochowska 17, 31, 37,
38A, 40, 43, 52, 54,
Łomżyńska 31,
Radzymińska 8, 16, 32,
35, 37, 47, 53, 55/57,
59, 60, 61, Wileńska 21,
23
CEL I Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie z
wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej

1.4. Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

Likwidacja
indywidualnych
źródeł ciepła
w budynkach

11 Listopada 26

2017

Lęborska 4

2017
2015

Lęborska 6

Łochowska 17

wdrożeniowy

2017

2017

Łochowska 31

2017

Łochowska 37

2017

10.zakończono
roboty
budowlane
56.uzyskano
warunki
techniczne dla
przyłączenia do
zaawansowana sieci cieplnej
56.uzyskano
warunki
techniczne dla
przyłączenia do
sieci cieplnej
57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej
57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej
57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej

Budynek
podłączony do
m.s.c. w 2017r.

tak

Wykonano inst.
c.o.i c.c.w. oraz
węzłów cieplnych.
Veolia ma przejąć
sieć, do której ma
być podłączony
budynek. Umowy
w przygotowaniu.

Technicznie
odebrane roboty,
brak
uruchomienia
węzła, odbiór
końcowy
przesunięty do
31.10.2017r.
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Łochowska 38A

Łochowska 40

Łochowska 43

Łochowska 52

Łochowska 54

2017

57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej

Wykonano inst.
c.o. i c.c.w. oraz
węzłów cieplnych.
Technicznie
odebrane roboty
przyłącza.

2017

57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej

Wykonano inst.
c.o. i c.c.w. oraz
węzłów cieplnych.
Technicznie
odebrane roboty
przyłącza.

57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej

Technicznie
odebrane roboty,
brak
uruchomienia
węzła, odbiór
końcowy
przesunięty do
31.10.2017r.

57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej

Wykonano inst.
c.o. i c.c.w. oraz
węzłów cieplnych.
Veolia podpisała
porozumienie
umożliwiające
kontynuację prac
projektowych.

57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej

Wykonano inst.
c.o. i c.c.w. oraz
węzłów cieplnych.
Veolia podpisała
porozumienie
umożliwiające
kontynuację prac
projektowych.

2017

2017

2017
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Łomżyńska 31

Radzymińska 8

2017

10.zakończono
roboty
budowlane

Budynek
podłączony do
m.s.c. w 2017r.
Odbiór końcowy
przesunięty do
31.08.2017r.

2017

57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej

Wykonano inst.
c.o. i c.c.w. oraz
węzłów cieplnych.
Odbiór końcowy
do 08.10.2017r.
Odstąpienie od
realizacji
w wyniku braku
warunków
technicznych
przyłączenia do
sieci.

Radzymińska16

Radzymińska 32

Radzymińska 35

Radzymińska 37

2018

57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej

Opracowano dok.
tech. inst. c.o .
i c.c.w.
W trakcie
projektowania
przyłącze (Veolia).

2018

57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej

Opracowano dok.
tech. inst. c.o .i
c.c.w.
W trakcie
projektowania
przyłącze (Veolia).

2018

57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej

Opracowano dok.
tech. inst. c.o .
i c.c.w.
W trakcie
projektowania
przyłącze (Veolia).
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Radzymińska 47

Radzymińska 53

Radzymińska 55/57

Radzymińska 59

2018

2017

2017

2017

56.uzyskano
warunki
techniczne dla
przyłączenia do
sieci cieplnej

Opracowano dok.
tech. inst. c.o.
i c.c.w. Do
rozważenia
wstrzymanie
realizacji z uwagi
na potrzebę
remontu stropów.

57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej

Wykonano inst.
c.o. i c.c.w. oraz
węzłów cieplnych.
Informacja od
Veolia o
przesunięciu
terminu
zakończenia na
11.09.2017r.

57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej

Wykonano inst.
c.o .i c.c.w. oraz
węzłów cieplnych.
Informacja od
Veolia o
przesunięciu
terminu
zakończenia na
11.09.2017r.

57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej

Wykonano inst.
c.o. i c.c.w. oraz
węzłów cieplnych.
Informacja od
Veolia
o przesunięciu
terminu
zakończenia na
11.09.2017r.
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57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej

Wykonano inst.
c.o. i c.c.w. oraz
węzłów cieplnych.
Informacja od
Veolia o
przesunięciu
terminu
zakończenia na
11.09.2017r.

2017

57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej

Wykonano inst.
c.o. i c.c.w. oraz
węzłów cieplnych.
Informacja od
Veolia o
przesunięciu
terminu
zakończenia na
11.09.2017r.

Wileńska 21

2017

57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej

Wykonano inst.
c.o. i c.c.w. oraz
węzłów cieplnych.
Brak odstępstwa
od Ministra.

Wileńska 23

2017

10.zakończono
roboty
budowlane

Budynek
podłączony do
m.s.c. w 2017r.

Radzymińska 60

Radzymińska 61

CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie
z wymogami

1.4. Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

Likwidacja
indywidualnych
źródeł ciepła
w budynkach

"Ciepło sieciowe
w budynkach
komunalnych" Inżynierska 3, 9,
Jagiellońska 11,
Kłopotowskiego 6 of.,
2016
Konopacka 7, Korsaka
7, Nieporęcka 14, 8,
Stalowa 4, 10, 21, 28,
35, 37, 38, 50, 51, 54,
59, 69, Ząbkowska 3, 11

2017

wdrożeniowy

wstępna

tak

24

gospodarki
niskoemisyjnej

Inżynierska 3

2017

Inżynierska 9

2017

Jagiellońska 11

2017

Kłopotowskiego 6 of.

Konopacka 7 of.

Korsaka 7

Nieporęcka 8

Nieporęcka 14

Stalowa 4

2017

2017

2017

2017

2017

2017

57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej
57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej
57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej
57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej
57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej
57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej
57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej
57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej
57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej

Opracowano
dokumentacje na
inst. c.o.
i c.c.w.
Opracowano
dokumentacje na
inst. c.o.
i c.c.w.
Opracowano
dokumentacje na
inst. c.o.
i c.c.w.
Opracowano
dokumentacje na
inst. c.o.
i c.c.w.
Opracowano
dokumentacje na
inst. c.o.
i c.c.w.
Opracowano
dokumentacje na
inst. c.o.
i c.c.w.
Opracowano
dokumentacje na
inst. c.o.
i c.c.w.
Opracowano
dokumentacje na
inst. c.o.
i c.c.w.
Opracowano
dokumentacje na
inst. c.o.
i c.c.w.
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Stalowa 10

Stalowa 21

Stalowa 28

Stalowa 35

Stalowa 37

Stalowa 38

Stalowa 50

Stalowa 51

Stalowa 54

2017

2017

57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej
57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej

2017

2017

2017

2018

2017

Opracowano
dokumentacje na
inst. c.o.
i c.c.w.
Pojawiły się
roszczenia do
nieruchomości,
usunięcie
z realizacji.

2017

2017

Opracowano
dokumentacje na
inst. c.o.
i c.c.w.

57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej
57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej
57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej
57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej
57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej
57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej

Opracowano
dokumentacje na
inst. c.o. i c.c.w.
Opracowano
dokumentacje na
inst. c.o.
i c.c.w.
Opracowano
dokumentacje na
inst. c.o.
i c.c.w.
Opracowano
dokumentacje na
inst. c.o.
i c.c.w.
Opracowano
dokumentacje na
inst. c.o.
i c.c.w.
Opracowano
dokumentacje na
inst. c.o.
i c.c.w.
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Stalowa 59

57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej
57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej

2017

Stalowa 69

2018

Ząbkowska 3

Ząbkowska 11

CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie
z wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej

1.4. Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

Likwidacja
indywidualnych
źródeł ciepła
w budynkach

"Ciepło sieciowe
w budynkach
komunalnych" Białostocka 45, 46, 53,
Czynszowa 4,
Jagiellońska 47,
Kowieńska 8,
Mackiewicza 1, Mała 4,
6, 7, 8, 10, 11, 13, 13A,
Stolarska 2/4,
Strzelecka 5, 28, 31, 38,
42, 46, Środkowa 21
Białostocka 45

2017

2018

przygotowawczy

Opracowano
dokumentacje na
inst. c.o.
i c.c.w.
Opracowano
dokumentacje na
inst. c.o.
i c.c.w.

56.uzyskano
warunki
techniczne dla
przyłączenia do
sieci cieplnej

Opracowano
dokumentację na
inst. c.o.
i c.c.w.
Zmiana koncepcji
budowy sieci.
Umowy
przekazane.

56.uzyskano
warunki
techniczne dla
przyłączenia do
sieci cieplnej

Opracowano
dokumentację na
inst. c.o.
i c.c.w.
Zmiana koncepcji
budowy sieci.
Umowy
przekazane.

wstępna

Inwestycja nie
została
rozpoczęta
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Białostocka 46

Białostocka 53

57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej
57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej

Czynszowa 4
Jagiellońska 47

Kowieńska 8

Mackiewicza 1

Mała 10
Mała 11
Mała 13
Mała 13a
Mała 4
Mała 6

Mała 7

Mała 8
Stolarska 2/4
Strzelecka 5

57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej
57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej
57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej
Inwestycja nie
została
rozpoczęta
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
Pojawiły się
roszczenia do
nieruchomości,
usunięcie
z realizacji.
Inwestycja nie
została
rozpoczęta
j.w.
j.w.
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Strzelecka 28
Strzelecka 31

j.w.
j.w.

57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej
57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej

Strzelecka 38

Strzelecka 42

Inwestycja nie
została
rozpoczęta

Środkowa 21
Budowa instalacji c.o.
i c.c.w. przy
ul. Smoleńska 74, 92 "Ciepło sieciowe
w budynkach
komunalnych"

CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie
z wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej

1.4. Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni

1.4. Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

Likwidacja
indywidualnych
źródeł ciepła w
budynkach

Smoleńska 74

2015

Smoleńska 92

Likwidacja
indywidualnych
źródeł ciepła w
budynkach

Budowa instalacji c.o.
i c.c.w. przy ul.
Wincentego 30, 46, 50,
52, 64 - "Ciepło
sieciowe w budynkach
komunalnych"

2018

wdrożeniowy

wstępna

wdrożeniowy

wstępna

Inwestycja nie
została
rozpoczęta
Wykonano inst.
c.o. i c.c.w. Veolia
ma problem ze
zgodą od RSM
Praga na
wybudowanie
sieci.

57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej

2017

2015

tak

tak

29

publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie z
wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej

CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie
z wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej

1.4. Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

Likwidacja
indywidualnych
źródeł ciepła w
budynkach

Wincentego 30

2017

Wincentego 46

2019

Wincentego 50
Wincentego 52
Wincentego 64

2019
2019
2019

Wykonano inst.
c.o. i c.c.w. Veolia
ma problem ze
zgodą od RSM
Praga na
wybudowanie
sieci.

57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej

Inwestycja nie
została
rozpoczęta
j.w.
j.w.
j.w.

Budowa instalacji c.o.
i c.c.w. przy ul. Piotra
Skargi 6, 60, 66, 68 "Ciepło sieciowe
w budynkach
komunalnych"

Budynek przy
ul. Piotra Skargi
68 zakończony w
2016r.

Piotra Skargi 6

2018

Prace
doposażeniowe
w inst. c.o.
i c.c.w. wykonane.
Veolia przesunęła
termin
podłączenia do
m.s.c. z powodu
braku zgody na
usytuowanie
przyłącza na
terenie RSM
Praga. Veolia
zleciła nowa trasę
przyłącza.

Piotra Skargi 60

2018

Inwestycja nie
została
rozpoczęta

Piotra Skargi 66

2018

j.w.

2015

wdrożeniowy

wstępna

57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej

tak
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CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie
z wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej

Budowa instalacji c.o.
i c.c.w. przy
ul. Gościeradowska 3A,
Tykocińska 26,
Zamiejska 14 - "Ciepło
sieciowe
w budynkach
komunalnych"

Gościeradowska 3A
1.4. Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

Likwidacja
indywidualnych
źródeł ciepła
w budynkach

2017
2016

Tykocińska 26

1.4. Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

Likwidacja
indywidualnych
źródeł ciepła
w budynkach

Budowa instalacji c.o.
i c.c. w. przy
ul. Gościeradowska 9,
15 - "Ciepło sieciowe
w budynkach
komunalnych"
Gościeradowska 9

wdrożeniowy

zaawansowana

2017

Zamiejska 14

CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska

57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej

2018

2016

2017

zakończony

tak

Podłączenie do
m.s.c. do
30.09.2017r.
Prace
doposażeniowe w
inst. co
i ccw. wykonane.

57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej

Podłączenie do
m.s.c. do
30.09.2017r.
Węzeł cieplny
wykonany.

57.podpisano
umowę na
przyłączenie do
sieci cieplnej

Trwają prace
doposażeniowe
w instalacje c.o.
i c.c.w. do
30.08.2017r.
Termin realizacji
przyłącza 290 dni
od 23.05.2017r.

końcowa

tak
10.zakończono
roboty
budowlane

Budynek
podłączony do
m.s.c. w 2017r.
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naturalnego
zgodnie
z wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej

CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie
z wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej
CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie
z wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej
CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie

Gościeradowska 15

10.zakończono
roboty
budowlane

Budynek
podłączony do
m.s.c.
w 2017r. Odbiór
końcowy
31.08.2017r.

1.5. Podniesienie
standardu
budynków
i lokali

Remont
i modernizacja
substancji
mieszkaniowej
podnoszące
standard
budynków i lokali

Rewitalizacja obszaru
Szmulowizna - kwartał
Łomżyńska - ul.
Siedlecka 25 i 29

wstępna

47.wyłoniono
wykonawcę
dokumentacji
architektonicznobudowlanej

tak

W trakcie
opracowania
dokumentacji
technicznej

1.5. Podniesienie
standardu
budynków
i lokali

Remont
i modernizacja
substancji
mieszkaniowej
podnoszące
standard
budynków i lokali

Rewitalizacja obszaru
Nowej Pragi - kwartał
Inżynierska - ul.
Strzelecka 10, 10A, 12

wstępna

47.wyłoniono
wykonawcę
dokumentacji
architektonicznobudowlanej

tak

jw.

1.5. Podniesienie
standardu
budynków
i lokali

Remont
i modernizacja
substancji
mieszkaniowej
podnoszące

Rewitalizacja obszaru
Szmulowizna - kwartał
Łomżyńska ul. Łochowska 38A, 40
i ul. Otwocka 7

wstępna

47.wyłoniono
wykonawcę
dokumentacji
architektonicznobudowlanej

tak

jw.

2016

2016

2016

2018

2019

2018

przygotowawczy

przygotowawczy

przygotowawczy
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jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie
z wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej
CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie
z wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej
CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie
z wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej
CEL I
Ożywienie
społeczno-

standard
budynków i lokali

1.5. Podniesienie
standardu
budynków
i lokali

Remont
i modernizacja
substancji
mieszkaniowej
podnoszące
standard
budynków i lokali

Rewitalizacja obszaru
Szmulowizna - kwartał
Łomżyńska ul. Łochowska 31, 37,
39 i 43

1.5. Podniesienie
standardu
budynków
i lokali

Remont
i modernizacja
substancji
mieszkaniowej
podnoszące
standard
budynków i lokali

Rewitalizacja obszaru
Stara Praga - kwartał
Brzeska - ul. Markowska 2016
12 i 14 oraz
ul. Ząbkowska 36

2018

1.5. Podniesienie
standardu
budynków

Remont
i modernizacja
substancji

Rewitalizacja obszaru
Nowej Pragi - kwartał
2016
Inżynierska - ul. Stalowa

2020

2016

2018

wstępna

47.wyłoniono
wykonawcę
dokumentacji
architektonicznobudowlanej

tak

jw.

przygotowawczy

wstępna

47.wyłoniono
wykonawcę
dokumentacji
architektonicznobudowlanej

tak

jw.

przygotowawczy

wstępna

47.wyłoniono
wykonawcę
dokumentacji

tak

jw.

przygotowawczy
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gospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie
z wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej
CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie
z wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej
CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie
z wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej

i lokali

1.5. Podniesienie
standardu
budynków
i lokali

1.5. Podniesienie
standardu
budynków
i lokali

mieszkaniowej
podnoszące
standard
budynków i lokali

Remont i
modernizacja
substancji
mieszkaniowej
podnoszące
standard
budynków i lokali

Remont
i modernizacja
substancji
mieszkaniowej
podnoszące
standard
budynków i lokali

33 oraz ul. Środkowa 12
i 14

architektonicznobudowlanej

Modernizacja budynku
przy ul. Kłopotowskiego 2017
30

47.wyłoniono
wykonawcę
dokumentacji
architektonicznobudowlanej

2019

przygotowawczy

wstępna

tak

W 2017r.
planowane
wykonanie
dokumentacji
technicznej

tak

Zakończono
prace
remontowomodernizacyjne
w budynkach

Modernizacja
budynków przy
ul. Dobrowoja 6,
Grochowskiej 250,
Kamionkowskiej 54,
Kobielskiej 86, 91
ul. Dobrowoja 6

Grochowskiej 250

Kobielskiej 86

2015

2017

zakończony

końcowa

10.zakończono
roboty
budowlane
10.zakończono
roboty
budowlane
10.zakończono
roboty
budowlane
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10.zakończono
roboty
budowlane

Kobielskiej 91

CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie
z wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej

CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie z
wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej

1.5. Podniesienie
standardu
budynków
i lokali

1.5. Podniesienie
standardu
budynków
i lokali

Remont i
modernizacja
substancji
mieszkaniowej
podnoszące
standard
budynków i lokali

Remont
i modernizacja
substancji
mieszkaniowej
podnoszące
standard
budynków i lokali

Rewitalizacja obszaru
Kamionek kwartał
Skaryszewska ul. Grochowska 354,
Skaryszewska 2,13,15,
Targowa 12

wdrożeniowy

Skaryszewska 2, 13 i 15

wdrożeniowy

2016

2018

Grochowska 354

przygotowawczy

Targowa 12

wdrożeniowy

zaawansowana

3.zawarto
zaawansowana kontrakt
z wykonawcą
47.wyłoniono
wykonawcę
zaawansowana dokumentacji
architektonicznobudowlanej

tak

W 2017r.
planowana
realizacja prac
związanych
z
zagospodarowani
em terenu wokół
budynku
Skaryszewska
2,13,15

tak

W 2017r.
planowane prace
związane z
zagospodarowani
em terenu wokół
budynku Mińska 7

55.realizacja
zaawansowana robót
budowlanych

Rewitalizacja obszaru
Kamionek kwartał
Mińska - ul. Głucha 3A,
Mińska 7

Głucha 3A

Mińska 7

2016

2018

wdrożeniowy

47.wyłoniono
wykonawcę
dokumentacji
zaawansowana
architektonicznobudowlanej
54.przygotowano
przetarg na wybór
wykonawcy
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CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie
z wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej
CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie
z wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej
CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego

1.5. Podniesienie
standardu
budynków
i lokali

Remont
i modernizacja
substancji
mieszkaniowej
podnoszące
standard
budynków i lokali

Rewitalizacja obszaru
Kamionek kwartał
Mińska - ul. Mińska
24,26,28,30,32/36
2016

2019

przygotowawczy

wstępna

Mińska 24, 26 i 28

47.wyłoniono
wykonawcę
dokumentacji
architektonicznobudowlanej

tak

W 2017r.
planowane
wykonanie
dokumentacji
technicznej Mińska 24, 26
i 28, przesuniecie
terminu realizacji
ze względu na
nieuregulowany
stan prawny Mińska 30 i 32/36

tak

W 2017r.
planowane
wykonanie
dokumentacji
technicznej

tak

Umowa na
wykonanie
dokumentacji
z terminem
realizacji do
05.12.2017r. dla
budynku
Drewnicka 2A
oraz do
16.03.2017r. - dla

Mińska 30, 32/36

1.5. Podniesienie
standardu
budynków
i lokali

1.5. Podniesienie
standardu
budynków
i lokali

Remont
i modernizacja
substancji
mieszkaniowej
podnoszące
standard
budynków i lokali

Remont
i modernizacja
substancji
mieszkaniowej
podnoszące
standard
budynków i lokali

Rewitalizacja obszaru
Kamionek kwartał
Mińska - ul. Rybna 24,
28, Wawerska 19

Rewitalizacja obszaru
Kamionek kwartał
Kamionkowska ul. Drewnicka 2A,
Rybna 8,10

2016

2016

2020

2019

przygotowawczy

przygotowawczy

wstępna

wstępna

47.wyłoniono
wykonawcę
dokumentacji
architektonicznobudowlanej

47.wyłoniono
wykonawcę
dokumentacji
architektonicznobudowlanej
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budynków Rybna
8 i 10

zgodnie
z wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej
CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie
z wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej
CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie
z wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej
CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,

1.5. Podniesienie
standardu
budynków
i lokali

Remont
i modernizacja
substancji
mieszkaniowej
podnoszące
standard
budynków i lokali

Rewitalizacja obszaru
Kamionek kwartał
Kamionkowska:

wdrożeniowy

zaawansowana

Kamionkowska 31

zakończony

końcowa

10.zakończono
roboty
budowlane
10.zakończono
roboty
budowlane

2016

2019

Kamionkowska 39

zakończony

końcowa

Kamionkowska 49

przygotowawczy

wstępna

1.5. Podniesienie
standardu
budynków
i lokali

Remont
i modernizacja
substancji
mieszkaniowej
podnoszące
standard
budynków i lokali

Rewitalizacja obszaru
Kamionek kwartał
2016
Mińska - osiedle TOR modernizacja łączników

1.5. Podniesienie
standardu
budynków
i lokali

Remont
i modernizacja
substancji
mieszkaniowej

Modernizacja kamienicy
przy ul. Grochowskiej
2017
297 wraz z nadbudową

2018

2019

wdrożeniowy

przygotowawczy

tak

Wykonanie prac
w zakresie
zagospodarowani
a terenu wokół
budynków
Kamionkowska 31
i 39, dla budynku
Kamionkowska 49
opracowanie
dokumentacji
technicznej
zaplanowane
w 2018r.

wstępna

54.przygotowano
przetarg na wybór tak
wykonawcy

W trakcie
postępowanie
przetargowe na
wykonanie robót
budowlanych
w zakresie
naprawy słupów
podpierających
łączniki.

wstępna

49.przygotowano
przetarg na wybór tak
projektanta

W 2017r.
planowane
opracowanie
dokumentacji
technicznej
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podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie
z wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej
CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie
z wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej
CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie
z wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej
CEL I
Ożywienie

podnoszące
standard
budynków i lokali

1.5. Podniesienie
standardu
budynków
i lokali

Remont
i modernizacja
substancji
mieszkaniowej
podnoszące
standard
budynków i lokali

Rewitalizacja obszaru
Targówek Przemysłowy
– ul. Birżańska 2a

1.5. Podniesienie
standardu
budynków
i lokali

Remont
i modernizacja
substancji
mieszkaniowej
podnoszące
standard
budynków i lokali

Rewitalizacja obszaru
Targówek Przemysłowy 2016
– ul. Naczelnikowska 50

2017

1.5. Podniesienie
standardu

Remont
i modernizacja

Rewitalizacja obszaru
Targówek Przemysłowy

2018

2016

2017

2017

tak

Zakończono prace
remontowomodernizacyjne w
budynkach

końcowa

10.zakończono
roboty
budowlane

tak

Zakończono prace
remontowomodernizacyjne
w budynkach

zaawansowana

1.opracowano
dokumentację

tak

W 2018r.
planowana

końcowa

10.zakończono
roboty
budowlane

zakończony

przygotowawczy

zakończony
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społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie
z wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej
CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie
z wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej
CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie
z wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej

budynków
i lokali

substancji
mieszkaniowej
podnoszące
standard
budynków i lokali

– ul. Józefowska 4

1.5. Podniesienie
standardu
budynków i lokali

Remont
i modernizacja
substancji
mieszkaniowej
podnoszące
standard
budynków i lokali

Rewitalizacja obszaru
Targówek Przemysłowy
– ul. Rybieńska 21

1.5. Podniesienie
standardu
budynków
i lokali

Remont
i modernizacja
substancji
mieszkaniowej
podnoszące
standard
budynków i lokali

Rewitalizacja obszaru
Targówek Przemysłowy
– ul. Siarczana 6a

realizacja prac
remontowomodernizacyjnych

techniczną

2017

2017

2018

2018

przygotowawczy

1.opracowano
zaawansowana dokumentację
techniczną

przygotowawczy

1.opracowano
zaawansowana dokumentację
techniczną

tak

W 2018r.
planowana
realizacja prac
remontowomodernizacyjnych

tak

W 2018r.
planowana
realizacja prac
remontowomodernizacyjnych
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CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie
z wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej

1.6. Rozwój
społecznego
budownictwa
mieszkaniowego

Budowa
i modernizacja
budynków
z lokalami na
wynajem

Budowa mieszkań
komunalnych przy
ul. Odrowąża
z pomieszczeniami dla
żłobka, przedszkola
i poradni
psychologiczno pedagogicznej

2015

2019

wdrożeniowy

wstępna

1.opracowano
dokumentację
techniczną
5.uzyskano
pozwolenie na
budowę
52.umowa z BGK
o finansowe
wsparcie z
Funduszu Dopłat
3.zawarto
kontrakt
z wykonawcą

tak

W II półroczu
2017r.
realizowane będą
prace budowlane

tak

W II półroczu
2017r.
realizowane będą
prace budowlane

tak

W II połowie
2017r. planowane
jest wykonanie
dokumentacji
projektowej

55.realizacja
robót
budowlanych

CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie
z wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej

1.6. Rozwój
społecznego
budownictwa
mieszkaniowego

Budowa
i modernizacja
budynków
z lokalami na
wynajem

Budowa budynku
mieszkalnego przez TBS
przy ul. Korzona
w Warszawie

CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie

1.6. Rozwój
społecznego
budownictwa
mieszkaniowego

Budowa
i modernizacja
budynków
z lokalami na
wynajem

Budowa budynku
mieszkalnego przez TBS
przy ul. Radzymińskiej
w Warszawie

2015

2016

2018

2020

wdrożeniowy

przygotowawczy

wstępna

wstępna

48.przekazanie
nieruchomości na
rzecz TBS
52.umowa z BGK
o finansowe
wsparcie z
Funduszu Dopłat
53.podpisanie
umowy dot.
współpracy
miasta i TBS
50.przeprowadzo
no postępowanie
przetargowe
3.zawarto
kontrakt z
wykonawcą
48.przekazanie
nieruchomości na
rzecz TBS
53.podpisanie
umowy dot.
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jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie
z wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej

CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie
z wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej

CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska

współpracy
miasta i TBS

1.6. Rozwój
społecznego
budownictwa
mieszkaniowego

Budowa
i modernizacja
budynków
z lokalami na
wynajem

Modernizacja budynku
mieszkalnego przez TBS
przy ul. Stalowej 29
w Warszawie

2015

2018

przygotowawczy

końcowa

49.przygotowano
przetarg na wybór
projektanta
47.wyłoniono
wykonawcę
dokumentacji
architektonicznobudowlanej
48.przekazanie
nieruchomości na
rzecz TBS
1.opracowano
dokumentację
techniczną
53.podpisanie
umowy dot.
współpracy
tak
miasta i TBS
50.przeprowadzo
no postępowanie
przetargowe

W II połowie
2017r. planowane
jest rozpoczęcie
i realizacja prac
budowlanych

3.zawarto
kontrakt
z wykonawcą

1.6. Rozwój
społecznego
budownictwa
mieszkaniowego

Budowa
i modernizacja
budynków
z lokalami na
wynajem

Modernizacja budynku
mieszkalnego przy
ul. Łomżyńskiej 20
w Warszawie

2016

2019

przygotowawczy

48.przekazanie
nieruchomości na
rzecz TBS
1.opracowano
zaawansowana dokumentację
techniczną
5.uzyskano
pozwolenie na
budowę

tak

W II połowie
2017r. planowane
jest
przygotowanie
i przeprowadzenie
przetargu na
wybór
wykonawcy robót
budowlanych
a także
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podpisanie
umowy pomiędzy
Miastem i TBS

naturalnego
zgodnie
z wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej
CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie
z wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej

1.6. Rozwój
społecznego
budownictwa
mieszkaniowego

Budowa
i modernizacja
budynków
z lokalami na
wynajem

Modernizacja budynku
mieszkalnego przez przy
2016
ul. Łomżyńskiej 26
w Warszawie

2019

przygotowawczy

48.przekazanie
nieruchomości na
rzecz TBS
1.opracowano
dokumentację
techniczną
5.uzyskano
pozwolenie na
zaawansowana
budowę

tak

W II połowie
2017r. planowane
jest
przygotowanie
i przeprowadzenie
przetargu na
wybór
wykonawcy robót
budowlanych
a także
podpisanie
umowy pomiędzy
Miastem i TBS

tak

W II połowie
2017r. planowane
jest
przygotowanie
i przeprowadzenie
przetargu na
wybór
wykonawcy robót
budowlanych
a także
podpisanie
umowy pomiędzy
Miastem i TBS

tak

W II połowie
2017r planowane
jest

48.przekazanie
nieruchomości na
rzecz TBS
1.opracowano
dokumentację
techniczną

CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie
z wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej

1.6. Rozwój
społecznego
budownictwa
mieszkaniowego

Budowa
i modernizacja
budynków
z lokalami na
wynajem

Modernizacja budynku
mieszkalnego przy
ul. Małej 15
w Warszawie

2016

CEL I
Ożywienie
społeczno-

1.6. Rozwój
społecznego
budownictwa

Budowa
i modernizacja
budynków

Modernizacja budynku
mieszkalnego przy
ul. Targowej 14

2016

2019

przygotowawczy

zaawansowana
5.uzyskano
pozwolenie na
budowę

2021

przygotowawczy

wstępna

48.przekazanie
nieruchomości na
rzecz TBS
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gospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie
z wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej

CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie
z wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej
CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa

mieszkaniowego

z lokalami na
wynajem

w Warszawie

przeprowadzenie
przetargu na
wybór
projektanta a
także podpisanie
umowy pomiędzy
Miastem i TBS.

2.przeprowadzon
o konsultacje
społeczne
4.przygotowano
wytyczne
funkcjonalno
użytkowe
49.przygotowano
przetarg na wybór
projektanta

48.przekazanie
nieruchomości na
rzecz TBS
1.6. Rozwój
społecznego
budownictwa
mieszkaniowego

Budowa
i modernizacja
budynków
z lokalami na
wynajem

Budowa budynku
mieszkalnego przez TBS
przy ul. Targowej 12
w Warszawie

2016

2019

przygotowawczy

4.przygotowano
wytyczne
zaawansowana funkcjonalno
użytkowe

tak

W II połowie
2017r planowane
jest uzyskanie
pozwolenia na
budowę,
przygotowanie
i przeprowadzenie
przetargu na
wybór
wykonawcy
inwestycji a także
podpisanie
umowy pomiędzy
Miastem i TBS

tak

W 2017r
planowane jest
przeprowadzenie
przetargu na
wybór
projektanta
inwestycji a także
podpisanie
umowy pomiędzy

1.opracowano
dokumentację
techniczną

1.6. Rozwój
społecznego
budownictwa
mieszkaniowego

Budowa
i modernizacja
budynków
z lokalami na
wynajem

Budowa budynku
mieszkalnego przez TBS
przy ul. Chyrowskiej
1/Złotopolskiej 8
w Warszawie

4.przygotowano
wytyczne
funkcjonalno
użytkowe
2017

2020

przygotowawczy

wstępna
49.przygotowano
przetarg na wybór
projektanta
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Miastem i TBS

środowiska
naturalnego
zgodnie
z wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej

CEL IIRozwój
turystyki, kultury
i sportu w oparciu
o tożsamość
lokalną oraz zasoby
dziedzictwa
kulturowego

2.1. Kreowanie
i koordynacja
działań
pobudzających
aktywność
kulturalną i
społeczną
mieszkańców

CEL II
Rozwój turystyki,
kultury i sportu
w oparciu o
tożsamość lokalną
oraz zasoby
dziedzictwa
kulturowego
CEL II
Rozwój turystyki,
kultury i sportu
w oparciu
o tożsamość
lokalną oraz zasoby
dziedzictwa

2.1. Kreowanie
i koordynacja
działań
pobudzających
aktywność
kulturalną
i społeczną
mieszkańców
2.1. Kreowanie
i koordynacja
działań
pobudzających
aktywność
kulturalną
i społeczną

9.przeprowadzon
o kampanię
informacyjnopromocyjną
17.poszerzono
współpracę z
organizacjami
lokalnymi
22.poszerzono
zaawansowana program
tak
miejskich
instytucji kultury
23.zrealizowano
wydarzenie
kulturalne
25.podjęto
działania
animacyjne i
aktywizujące
55.przygotowano
przetarg na wybór
wykonawcy

II.2. Poszerzenie
programu
miejskich instytucji
kultury (Teatr
Powszechny, Teatr
Rampa)

Projekty
rewitalizacyjne:Teatr
Powszechny - Otwarta
2017
Ząbkowska, Miasto
Szczęśliwe;Teatr Rampa
- Otwarta Rampa

2017

wdrożeniowy

II.2. Poszerzenie
programu
miejskich instytucji
kultury (Teatr
Powszechny, Teatr
Rampa)

Zakup wyposażenia dla
Sceny Dużej Teatru
Powszechnego
im. Z. Hubnera
w Warszawie

2018

wdrożeniowy

zaawansowana

II.3. Stypendia dla
animatorów
działań
integrujących

Animatorzy działań
integrujących w ramach
realizacji Celu II.
Zintegrowanego
2016
Programu Rewitalizacji
m. st. Warszawy do
2022 roku.

wdrożeniowy

19.utworzono
system
stypendiów
zaawansowana animatorskich
23.zrealizowano
wydarzenie
kulturalne

2016

2017

51.przeprowadzo
no postępowanie
przetargowe

tak

tak
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kulturowego

mieszkańców

CEL II
Rozwój turystyki,
kultury i sportu
w oparciu
o tożsamość
lokalną oraz zasoby
dziedzictwa
kulturowego

2.1. Kreowanie
i koordynacja
działań
pobudzających
aktywność
kulturalną
i społeczną
mieszkańców

II.4. Realizacja
wydarzeń
kulturalnych
i działań
edukacyjno kulturalnych

Projekty
Rewitalizacyjne
Muzeum Warszawskiej
Pragi: Strażnik
2017
podwórka,
Projektowanie oparte
na rzemiośle, Warsztaty
wokół rewitalizacji

2017

wdrożeniowy

CEL II
Rozwój turystyki,
kultury i sportu
w oparciu
o tożsamość
lokalną oraz zasoby

2.1. Kreowanie
i koordynacja
działań
pobudzających
aktywność
kulturalną

II.4. Realizacja
wydarzeń
kulturalnych
i działań
edukacyjno kulturalnych

Projekty rewitalizacyjne
realizowane przez Teatr
Baj: Praskie
2017
partnerstwo
pedagogicznoteatralne, Praska

2017

wdrożeniowy

25.podjęto
działania
animacyjne i
aktywizujące
30.zainicjowano
działania
związane z
budowaniem
tożsamości
lokalnej
33.wykorzystano
projekty budżetu
partycypacyjnego
22.poszerzono
program
miejskich
instytucji kultury
23.zrealizowano
wydarzenie
kulturalne
25.podjęto
działania
animacyjne i
zaawansowana aktywizujące
30.zainicjowano
działania
związane z
budowaniem
tożsamości
lokalnej
9.przeprowadzon
o kampanię
informacyjnopromocyjną
22.poszerzono
program
miejskich
zaawansowana instytucji kultury
23.zrealizowano
wydarzenie

tak

tak
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dziedzictwa
kulturowego

i społeczną
mieszkańców

Dorożka Teatralna,
Podwórza

kulturalne

CEL II
Rozwój turystyki,
kultury i sportu
w oparciu
o tożsamość
lokalną oraz zasoby
dziedzictwa
kulturowego

2.1. Kreowanie
i koordynacja
działań
pobudzających
aktywność
kulturalną
i społeczną
mieszkańców

II.4. Realizacja
wydarzeń
kulturalnych
i działań
edukacyjno kulturalnych

Projekty rewitalizacyjne
realizowane przez
Orkiestrę Sinfonia
Varsovia: Ferie
2017
z Orkiestrą, Aktywna
Przestrzeń Kultury –
Potańcówki na
Grochowskiej

2017

wdrożeniowy

CEL II
Rozwój turystyki,
kultury i sportu
w oparciu
o tożsamość
lokalną oraz zasoby
dziedzictwa
kulturowego

2.1. Kreowanie i
koordynacja
działań
pobudzających
aktywność
kulturalną
i społeczną
mieszkańców

II.4. Realizacja
wydarzeń
kulturalnych
i działań
edukacyjno kulturalnych

Fundusz Animacji
Kultury, Zadanie 3 projekty rewitalizacyjne 2017
realizowane przez domy
kultury i biblioteki

2017

wdrożeniowy

24.zrealizowano
wydarzenie
edukacyjne
30.zainicjowano
działania
związane z
budowaniem
tożsamości
lokalnej
9.przeprowadzon
o kampanię
informacyjnopromocyjną
22.poszerzono
program
miejskich
instytucji kultury
23.zrealizowano
wydarzenie
kulturalne
zaawansowana 25.podjęto
działania
animacyjne i
aktywizujące
9.przeprowadzon
o kampanię
informacyjnopromocyjną
14.rozstrzygnięto
konkurs
17.poszerzono
współpracę z
zaawansowana organizacjami
lokalnymi
23.zrealizowano
wydarzenie
kulturalne

tak

tak
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2.2. Poprawa
jakości
historycznej
CEL II
przestrzeni
Rozwój turystyki,
Warszawy, stanu
kultury i sportu
technicznego
w oparciu
zabytków oraz
o tożsamość
szersze
lokalną oraz zasoby
wykorzystanie ich
dziedzictwa
na cele
kulturowego
kulturalne,
społeczne,
edukacyjne

II.5.
Rewitalizacja
Rozbudowa/moder
i modernizacja budynku 2015
nizacja istniejących
przy ul. Jagiellońskiej 28
instytucji kultury

2019

wdrożeniowy

2.2. Poprawa
jakości
CEL II
historycznej
Rozwój turystyki,
przestrzeni
kultury i sportu
Warszawy, stanu
w oparciu
technicznego
o tożsamość
zabytków oraz
lokalną oraz zasoby szersze
dziedzictwa
wykorzystanie ich
kulturowego
na cele
kulturalne,
społeczne,

Modernizacja
II.5.
zabytkowego budynku
Rozbudowa/moder
przy ul. Strzeleckiej
nizacja istniejących
11/13 - Pałacyk
instytucji kultury
Konopackiego

2018

przygotowawczy

2016

25.podjęto
działania
animacyjne i
aktywizujące
30.zainicjowano
działania
związane z
budowaniem
tożsamości
lokalnej
3.zawarto
kontrakt z
wykonawcą
4.przygotowano
wytyczne
funkcjonalno
użytkowe
48.wyłoniono
wykonawcę
zaawansowana
tak
dokumentacji
architektonicznobudowlanej
50.przygotowano
przetarg na wybór
projektanta
55.przygotowano
przetarg na wybór
wykonawcy
2.przeprowadzon
o konsultacje
społeczne
4.przygotowano
wytyczne
funkcjonalno
końcowa
tak
użytkowe
13.ogłoszono
konkurs ofert
55.przygotowano
przetarg na wybór
wykonawcy
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edukacyjne
2.2. Poprawa
jakości
historycznej
CEL II
przestrzeni
Rozwój turystyki,
Warszawy, stanu
kultury i sportu
technicznego
w oparciu
zabytków oraz
o tożsamość
szersze
lokalną oraz zasoby
wykorzystanie ich
dziedzictwa
na cele
kulturowego
kulturalne,
społeczne,
edukacyjne
2.2. Poprawa
jakości
historycznej
CEL II
przestrzeni
Rozwój turystyki,
Warszawy, stanu
kultury i sportu
technicznego
w oparciu
zabytków oraz
o tożsamość
szersze
lokalną oraz zasoby
wykorzystanie ich
dziedzictwa
na cele
kulturowego
kulturalne,
społeczne,
edukacyjne
2.3. Budowa,
rozbudowa,
modernizacja
CEL II
i adaptacja
Rozwój turystyki,
obiektów
kultury i sportu
sportowow oparciu
rekreacyjnych
o tożsamość
oraz promocja
lokalną oraz zasoby
oferty sportowej
dziedzictwa
i rekreacyjnej w
kulturowego
oparciu
o istniejące
obiekty

Modernizacja
zabytkowych obiektów
II.5.
oraz budowa sali
Rozbudowa/moder
koncertowej przy
nizacja istniejących
ul. Grochowskiej na
instytucji kultury
potrzeby Orkiestry
Sinfonia Varsovia

II.6. Remonty
istniejących
obiektów
z przeznaczeniem
na funkcje
kulturalnospołeczne

II.8. Rozbudowa
i modernizacja
infrastruktury
sportoworekreacyjnej na
obszarze

2015

2023

wdrożeniowy

2.przeprowadzon
o konsultacje
społeczne
9.przeprowadzon
o kampanię
informacyjnozaawansowana promocyjną

tak

14.rozstrzygnięto
konkurs

48.wyłoniono
wykonawcę
dokumentacji
architektonicznobudowlanej
Rewitalizacja
i modernizacja budynku 2016
przy ul. Lubelskiej 30/32

Zakup dwóch zadaszeń
pneumatycznych dla
dwóch boisk przy
ul. Remiszewskiej 40

2016

2019

przygotowawczy

wstępna

tak

W trakcie
opracowywana
jest dokumentacja
techniczna.

tak

Wykonano
modernizację
nawierzchni
i kotwy do
osadzenia
powłoki. Powłoka
pneumatyczna
zostanie
zamontowana
przed okresem
zimowym.

50.przygotowano
przetarg na wybór
projektanta

2017

wdrożeniowy

1.opracowano
dokumentację
techniczną
3.zawarto
kontrakt z
wykonawcą
zaawansowana 5.uzyskano
pozwolenie na
budowę
6.wykonano
techniczne prace
realizacyjne
(usługi i roboty)
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CEL II
Rozwój turystyki,
kultury i sportu
w oparciu o
tożsamość lokalną
oraz zasoby
dziedzictwa
kulturowego

2.3. Budowa,
rozbudowa,
modernizacja
i adaptacja
obiektów
sportoworekreacyjnych
oraz promocja
oferty sportowej i
rekreacyjnej
w oparciu
o istniejące
obiekty

II.8. Rozbudowa i
modernizacja
infrastruktury
sportoworekreacyjnej na
obszarze

CEL II
Rozwój turystyki,
kultury i sportu
w oparciu o
tożsamość lokalną
oraz zasoby
dziedzictwa
kulturowego

2.3. Budowa,
rozbudowa,
modernizacja
i adaptacja
obiektów
sportoworekreacyjnych
oraz promocja
oferty sportowej
i rekreacyjnej
w oparciu o
istniejące obiekty

II.8. Rozbudowa i
modernizacja
infrastruktury
sportoworekreacyjnej na
obszarze

CEL III
Zapobieganie
i przeciwdziałanie

3.1. Zwiększenie
szans
rozwojowych

III.3. Działania
skierowane do
dzieci w wieku 0–6

Przebudowa boiska
szkolnego Gimnazjum
nr 141 przy ul. Trockiej
4

Modernizacja Ośrodka
Namysłowska wraz
z zagospodarowaniem
terenu

2016

2016

2017

2020

zakończony

przygotowawczy

1.opracowano
dokumentację
techniczną
3.zawarto
kontrakt z
wykonawcą
5.uzyskano
pozwolenie na
końcowa
tak
budowę
6.wykonano
techniczne prace
realizacyjne
(usługi i roboty)
7.oddano obiekt
do użytkowania
17.poszerzono
współpracę z
organizacjami
lokalnymi
18.zorganizowano
warsztaty w
ramach projektu
28.podjęto
międzysektorową
współpracę
zaawansowana
tak
projektową

48.wyłoniono
wykonawcę
dokumentacji
architektonicznobudowlanej

Prowadzenie
zintegrowanych
i kompleksowych

2016

2017

wdrożeniowy

24.zrealizowano
zaawansowana wydarzenie
edukacyjne

Kompleks boisk
został odebrany
i przekazany do
użytkowania.
Trwają jeszcze
prace przy
zapleczu boisk
w
zabudowywanym
podcieniu.

Wydłużono
termin realizacji
zadania do roku
2020 (aktualizacja
harmonogramu).
16.08.2017
uprawomocniła
się decyzja
o środowiskowych
uwarunkowaniach
(stwierdzono brak
potrzeby
przeprowadzenia
oceny
oddziaływania na
środowisko).
31.10.2017
zakończy się
proces
przygotowania
dokumentacji
projektowej

tak
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wykluczeniu
społecznemu

CEL III
Zapobieganie
i przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu

i edukacyjnych
dzieci i młodzieży
w wieku 0–26 lat
i ich rodzin
poprzez
wzmocnienie
kompetencji
społecznych,
opiekuńczowychowawczych,
wsparcie
edukacyjne
i psychologiczne
rodziców,
m.in. poprzez
tworzenie
i wspieranie
Lokalnych
Systemów
Wsparcia
3.1. Zwiększenie
szans
rozwojowych
i edukacyjnych
dzieci i młodzieży
w wieku 0–26 lat
i ich rodzin
poprzez
wzmocnienie
kompetencji
społecznych,
opiekuńczowychowawczych,
wsparcie
edukacyjne
i psychologiczne
rodziców, m.in.
poprzez
tworzenie
i wspieranie
Lokalnych

lat i ich rodzin

działań skierowanych
do rodzin
z dziećmi w wieku 0-6
lat, mieszkających na
obszarach
rewitalizowanych PragiPółnoc, Pragi-Południe
i Targówka

25.podjęto
działania
animacyjne i
aktywizujące
26.zrealizowano
działania
sportoworekreacyjne

43.działania
informacyjnoedukacyjne,

III.1. Działania
skierowane do
dzieci i młodzieży
w wieku 6–18 lat i
ich rodzin

Prowadzenie
zintegrowanych działań
skierowanych do dzieci
i młodzieży w wieku 618 lat w ramach
lokalnych systemów
wsparcia na obszarze
rewitalizowanym Pragi
Północ, Pragi Południe i
Targówka

2015

2017

wdrożeniowy

25.podjęto
działania
animacyjne i
aktywizujące
26.zrealizowano
działania
sportoworekreacyjne
36.prowadzono
działalność w
zaawansowana ramach Lokalnych tak
Systemów
Wsparcia
39.działania
profilaktyczne

41.działania
terapeutyczne
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CEL III
Zapobieganie
i przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu

CEL III
Zapobieganie
i przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu

Systemów
Wsparcia
3.1. Zwiększenie
szans
rozwojowych
i edukacyjnych
dzieci
i młodzieży
w wieku 0–26 lat
i ich rodzin
poprzez
wzmocnienie
kompetencji
społecznych,
opiekuńczowychowawczych,
wsparcie
edukacyjne
i psychologiczne
rodziców,
m.in. poprzez
tworzenie
i wspieranie
Lokalnych
Systemów
Wsparcia
3.1. Zwiększenie
szans
rozwojowych
i edukacyjnych
dzieci i młodzieży
w wieku 0–26 lat
i ich rodzin
poprzez
wzmocnienie
kompetencji
społecznych,
opiekuńczowychowawczych,

Kompleksowe
i zintegrowane działania
skierowane do
młodzieży
i młodych dorosłych
III.2. Działania
w wieku 16-26 lat,
skierowane do
zagrożonych
dzieci i młodzieży
2016
wykluczeniem
w wieku 15–26 lat i
społecznym,
ich rodzin
mieszkających na
obszarach
rewitalizowanych Pragi
Północ, Pragi Południe
i Targówka

III.2. Działania
skierowane do
LSW – dobry start,
dzieci i młodzieży
wspólna przyszłość
w wieku 15–26 lat i
ich rodzin

2016

2018

wdrożeniowy

15.pozyskano
uczestników
projektu
25.podjęto
działania
animacyjne i
aktywizujące
28.podjęto
międzysektorową
współpracę
projektową
zaawansowana 36.prowadzono
tak
działalność w
ramach Lokalnych
Systemów
Wsparcia

43.działania
informacyjnoedukacyjne,

2018

wdrożeniowy

15.pozyskano
uczestników
projektu
16.wdrożono
procedury
zarządczozaawansowana koordynacyjne w tak
ramach projektu
18.zorganizowano
warsztaty w
ramach projektu
41.działania
terapeutyczne

51

CEL IV
Zwiększenie
aktywności
mieszkańców oraz
ich udziału
w różnych
obszarach
funkcjonowania
miasta

CEL IV
Zwiększenie
aktywności
mieszkańców oraz
ich udziału
w różnych
obszarach
funkcjonowania
miasta

wsparcie
edukacyjne
i psychologiczne
rodziców,
m.in. poprzez
tworzenie
i wspieranie
Lokalnych
Systemów
Wsparcia
4.1. Wzmocnienie
wspólnot
lokalnych,
wspieranie
oddolnych
inicjatyw
mieszkańców oraz
stworzenie
i utrzymanie
miejsc aktywności
lokalnej na
obszarach
rewitalizowanych
4.1. Wzmocnienie
wspólnot
lokalnych,
wspieranie
oddolnych
inicjatyw
mieszkańców oraz
stworzenie
i utrzymanie
miejsc aktywności
lokalnej na
obszarach
rewitalizowanych

43.działania
informacyjnoedukacyjne,

IV.1.Tworzenie
wielofunkcyjnych
miejsc aktywności
lokalnej na
obszarze
Zintegrowanego
Programu
Rewitalizacji

Tworzenie
wielofunkcyjnych
miejsc aktywności
lokalnej na
obszarze
Zintegrowanego
Programu
Rewitalizacji

Stworzenie miejsca
aktywności lokalnej
jako jednego z
komponentów Centrum
Markowska 16 /
Rewitalizacja
2015
i modernizacja
zabytkowej kamienicy
przy
ul. Markowskiej 16"Synergia"

Stworzenie miejsca
aktywności lokalnej
przy ul. Siarczanej 6

2015

1.opracowano
dokumentację
techniczną
3.zawarto
kontrakt z
wykonawcą
2018

przygotowawczy

końcowa

tak

Wiosek
o pozwolenie na
budowę złożony
przez wykonawcę
w lipcu 2017rozpatrzenie
w toku

nie

Wykonane zostały
prace
zabezpieczające
budynek
i kontynuowana
przebudowa
dachu, projekt
rozbudowy
w uzgodnieniach.

4.przygotowano
wytyczne
funkcjonalno
użytkowe

2017

wdrożeniowy

1.opracowano
dokumentację
techniczną
3.zawarto
kontrakt z
wykonawcą
4.przygotowano
wytyczne
zaawansowana
funkcjonalno
użytkowe
5.uzyskano
pozwolenie na
budowę
2.przeprowadzon
o konsultacje
społeczne
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CEL IV
Zwiększenie
aktywności
mieszkańców oraz
ich udziału
w różnych
obszarach
funkcjonowania
miasta

4.1. Wzmocnienie
wspólnot
lokalnych,
wspieranie
oddolnych
inicjatyw
mieszkańców oraz
stworzenie
i utrzymanie

Tworzenie
wielofunkcyjnych
miejsc aktywności
lokalnej na
obszarze
Zintegrowanego
Programu
Rewitalizacji

Stworzenie miejsca
aktywności lokalnej na
terenie Szmulowizny

2016

2017

wdrożeniowy

28.podjęto
międzysektorową
współpracę
projektową
31.pozyskano do
współpracy
wspólnoty lokalne
47.wyłoniono
wykonawcę
dokumentacji
architektonicznobudowlanej
54.przygotowano
przetarg na wybór
wykonawcy
50.przeprowadzo
no postępowanie
przetargowe
49.przygotowano
przetarg na wybór
projektanta
49.przygotowano
przetarg na wybór
projektanta
25.podjęto
działania
animacyjne i
aktywizujące
13.ogłoszono
konkurs ofert
14.rozstrzygnięto
konkurs
zaawansowana 25.podjęto
tak
działania
animacyjne i
aktywizujące
32.aktywowano

Na drodze
konkursu dla
NGO, Fundacja
Hereditas
otrzymała
dofinansowanie
na prowadzenie
domu
sąsiedzkiego na
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miejsc aktywności
lokalnej na
obszarach
rewitalizowanych

CEL IV
Zwiększenie
aktywności
mieszkańców oraz
ich udziału
w różnych
obszarach
funkcjonowania
miasta

CEL IV
Zwiększenie
aktywności
mieszkańców oraz
ich udziału
w różnych
obszarach
funkcjonowania
miasta

4.1. Wzmocnienie
wspólnot
lokalnych,
wspieranie
oddolnych
inicjatyw
mieszkańców oraz
stworzenie
i utrzymanie
miejsc aktywności
lokalnej na
obszarach
rewitalizowanych

Szmulowiźnie.

miejsce /miejsca
aktywności
lokalnej

Tworzenie
wielofunkcyjnych
miejsc aktywności
lokalnej na
obszarze
Zintegrowanego
Programu
Rewitalizacji

Otwieranie
infrastruktury
społecznej
(siedziby
4.1. Wzmocnienie
organizacji
wspólnot
pozarządowych,
lokalnych,
placówki wsparcia
wspieranie
dziennego etc.) na
oddolnych
działania
inicjatyw
wspierające rozwój
mieszkańców oraz
wspólnot
stworzenie
sąsiedzkich oraz
i utrzymanie
zachęcanie
miejsc aktywności
instytucji
lokalnej na
publicznych
obszarach
(biblioteki, domy
rewitalizowanych
kultury) do
włączania się
w takie
przedsięwzięcia

Kontynuacja i
rozwijanie Centrum
Społecznego PACA

2016

2018

wdrożeniowy

13.ogłoszono
konkurs ofert
14.rozstrzygnięto
konkurs
25.podjęto
działania
animacyjne i
zaawansowana aktywizujące

tak

Na drodze
otwartego
konkursu ofert dla
NGO,
Stowarzyszenie
CAL otrzymało
dofinansowanie
na prowadzenie
domu
sąsiedzkiego na
Pradze Południe

tak

Dom Sąsiedzki
prowadzony przez
Radę osiedla
Targówek
Fabryczny został
wsparty
animacyjnie
poprzez NGO, na
drodze otwartego
konkursu ofert.

32.aktywowano
miejsce /miejsca
aktywności
lokalnej

Wspieranie miejskich
instytucji w tworzeniu
miejsc aktywności
lokalnej: Cafe Sąsiad

2016

2018

wdrożeniowy

13.ogłoszono
konkurs ofert
14.rozstrzygnięto
konkurs
25.podjęto
działania
animacyjne i
aktywizujące
32.aktywowano
zaawansowana miejsce /miejsca
aktywności
lokalnej
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Przekazano środki
z rezerwy celowej

CEL IV
Zwiększenie
aktywności
mieszkańców oraz
ich udziału
w różnych
obszarach
funkcjonowania
miasta

Otwieranie
infrastruktury
społecznej
(siedziby
4.1. Wzmocnienie
organizacji
wspólnot
pozarządowych,
lokalnych,
placówki wsparcia
wspieranie
dziennego etc.) na
oddolnych
działania
inicjatyw
wspierające rozwój
mieszkańców oraz
wspólnot
stworzenie
sąsiedzkich oraz
i utrzymanie
zachęcanie
miejsc aktywności
instytucji
lokalnej na
publicznych
obszarach
(biblioteki, domy
rewitalizowanych
kultury) do
włączania się
w takie
przedsięwzięcia

Wspieranie miejskich
instytucji w tworzeniu
miejsc aktywności
lokalnej: Stworzenie
MAL w Domu Kultury
Tu Praga

2016

2022

wdrożeniowy

CEL IV
Zwiększenie
aktywności
mieszkańców oraz
ich udziału
w różnych
obszarach
funkcjonowania
miasta

4.1. Wzmocnienie
wspólnot
lokalnych,
wspieranie
oddolnych
inicjatyw
mieszkańców oraz
stworzenie
i utrzymanie
miejsc aktywności
lokalnej na
obszarach
rewitalizowanych

Rozwój aktywności
obywatelskiej wśród
młodzieży z terenów
2017
ZPR: Edukacja
samorządowa
w instytucjach miejskich

2017

wdrożeniowy

Przeprowadzono
zaawansowana postępowanie
ofertowe

tak

CEL IV
Zwiększenie
aktywności

4.1. Wzmocnienie Działania
wspólnot
animacyjne
lokalnych,
ukierunkowane na

Rozwój aktywności
obywatelskiej wśród
młodzieży z terenów

2017

wdrożeniowy

Przeprowadzono
zaawansowana postępowanie
ofertowe

tak

Działania
animacyjne
ukierunkowane na
pobudzenie
wspólnotowości
mieszkańców oraz
na wspieranie
lokalnych
inicjatyw, w tym
promocja
inicjatywy lokalnej

2017

zaawansowana 32.aktywowano
miejsce /miejsca
aktywności
lokalnej

tak

Zostały
przekazane środki
w ramach rezerwy
celowej, którymi
dysponuje Urząd
m.st. Warszawy
na wspieranie
instytucji kultury
w otwieraniu się
na lokalne
społeczności.
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mieszkańców oraz
ich udziału
w różnych
obszarach
funkcjonowania
miasta

wspieranie
oddolnych
inicjatyw
mieszkańców oraz
stworzenie
i utrzymanie
miejsc aktywności
lokalnej na
obszarach
rewitalizowanych

pobudzenie
wspólnotowości
mieszkańców oraz
na wspieranie
lokalnych
inicjatyw, w tym
promocja
inicjatywy lokalnej

ZPR: Szkolenie
młodzieżowych rad
dzielnic

CEL IV
Zwiększenie
aktywności
mieszkańców oraz
ich udziału
w różnych
obszarach
funkcjonowania
miasta

4.1. Wzmocnienie
wspólnot
lokalnych,
wspieranie
oddolnych
inicjatyw
mieszkańców oraz
stworzenie
i utrzymanie
miejsc aktywności
lokalnej na
obszarach
rewitalizowanych

Działania
animacyjne
ukierunkowane na
pobudzenie
wspólnotowości
mieszkańców oraz
na wspieranie
lokalnych
inicjatyw, w tym
promocja
inicjatywy lokalnej

Prowadzenie
zintegrowanych
i kompleksowych
działań
międzypokoleniowych
wspomagających
proces rewitalizacji na
obszarze
priorytetowym objętym 2016
Zintegrowanym
Programem
Rewitalizacji m.st.
Warszawy do 2022 roku
poprzez wsparcie
i rozwój wspólnot
sąsiedzkich: Praska
Pracownia Twórcza

CEL IV
Zwiększenie
aktywności
mieszkańców oraz
ich udziału w
różnych obszarach
funkcjonowania
miasta

4.1. Wzmocnienie
wspólnot
lokalnych,
wspieranie
oddolnych
inicjatyw
mieszkańców oraz
stworzenie
i utrzymanie
miejsc aktywności
lokalnej na

Działania
animacyjne
ukierunkowane na
pobudzenie
wspólnotowości
mieszkańców oraz
na wspieranie
lokalnych
inicjatyw, w tym
promocja
inicjatywy lokalnej

Prowadzenie
zintegrowanych
i kompleksowych
działań
międzypokoleniowych
wspomagających
2016
proces rewitalizacji na
obszarze
priorytetowym objętym
Zintegrowanym
Programem

13.ogłoszono
konkurs ofert

2017

wdrożeniowy

14.rozstrzygnięto
konkurs
25.podjęto
działania
animacyjne i
zaawansowana aktywizujące
tak
18.zorganizowano
warsztaty w
ramach projektu

Działania
realizowane przez
NGO w ramach
otwartego
konkursu ofert

30.zainicjowano
działania
związane z
budowaniem
tożsamości
lokalnej

2017

wdrożeniowy

13.ogłoszono
konkurs ofert
14.rozstrzygnięto
konkurs
25.podjęto
zaawansowana działania
tak
animacyjne i
aktywizujące
18.zorganizowano
warsztaty w
ramach projektu

Działania
realizowane przez
NGO w ramach
otwartego
konkursu ofert
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obszarach
rewitalizowanych

Rewitalizacji m.st.
Warszawy do 2022 roku
poprzez wsparcie
i rozwój wspólnot
sąsiedzkich: Spotkajmy
się na rogu

CEL IV
Zwiększenie
aktywności
mieszkańców oraz
ich udziału
w różnych
obszarach
funkcjonowania
miasta

4.1. Wzmocnienie
wspólnot
lokalnych,
wspieranie
oddolnych
inicjatyw
mieszkańców oraz
stworzenie
i utrzymanie
miejsc aktywności
lokalnej na
obszarach
rewitalizowanych

Działania
animacyjne
ukierunkowane na
pobudzenie
wspólnotowości
mieszkańców oraz
na wspieranie
lokalnych
inicjatyw, w tym
promocja
inicjatywy lokalnej

Prowadzenie
zintegrowanych
i kompleksowych
działań
międzypokoleniowych
wspomagających
proces rewitalizacji na
obszarze
priorytetowym objętym 2016
Zintegrowanym
Programem
Rewitalizacji m.st.
Warszawy do 2022 roku
poprzez wsparcie
i rozwój wspólnot
sąsiedzkich: Kibicujemy
Wileńskiej 13

CEL IV
Zwiększenie
aktywności
mieszkańców oraz
ich udziału
w różnych
obszarach
funkcjonowania
miasta

4.1. Wzmocnienie
wspólnot
lokalnych,
wspieranie
oddolnych
inicjatyw
mieszkańców oraz
stworzenie
i utrzymanie
miejsc aktywności
lokalnej na

Działania
animacyjne
ukierunkowane na
pobudzenie
wspólnotowości
mieszkańców oraz
na wspieranie
lokalnych
inicjatyw, w tym
promocja
inicjatywy lokalnej

Prowadzenie
zintegrowanych
i kompleksowych
działań
międzypokoleniowych
wspomagających
2016
proces rewitalizacji na
obszarze
priorytetowym objętym
Zintegrowanym
Programem

30.zainicjowano
działania
związane z
budowaniem
tożsamości
lokalnej

2017

wdrożeniowy

13.ogłoszono
konkurs ofert
14.rozstrzygnięto
konkurs
25.podjęto
działania
animacyjne i
aktywizujące
18.zorganizowano
zaawansowana warsztaty w
tak
ramach projektu

Działania
realizowane przez
NGO w ramach
otwartego
konkursu ofert

30.zainicjowano
działania
związane z
budowaniem
tożsamości
lokalnej

2017

wdrożeniowy

13.ogłoszono
konkurs ofert
14.rozstrzygnięto
konkurs
25.podjęto
zaawansowana działania
tak
animacyjne i
aktywizujące
18.zorganizowano
warsztaty w
ramach projektu

Działania
realizowane przez
NGO w ramach
otwartego
konkursu ofert
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obszarach
rewitalizowanych

Rewitalizacji m.st.
Warszawy do 2022 roku
poprzez wsparcie
i rozwój wspólnot
sąsiedzkich: My sąsiedzi

CEL IV
Zwiększenie
aktywności
mieszkańców oraz
ich udziału
w różnych
obszarach
funkcjonowania
miasta

4.1. Wzmocnienie
wspólnot
lokalnych,
wspieranie
oddolnych
inicjatyw
mieszkańców oraz
stworzenie i
utrzymanie miejsc
aktywności
lokalnej na
obszarach
rewitalizowanych

Działania
animacyjne
ukierunkowane na
pobudzenie
wspólnotowości
mieszkańców oraz
na wspieranie
lokalnych
inicjatyw, w tym
promocja
inicjatywy lokalnej

Prowadzenie
zintegrowanych
i kompleksowych
działań
międzypokoleniowych
wspomagających
proces rewitalizacji na
obszarze
priorytetowym objętym 2016
Zintegrowanym
Programem
Rewitalizacji m.st.
Warszawy do 2022 roku
poprzez wsparcie
i rozwój wspólnot
sąsiedzkich:
Wieloosobowość Pragi

CEL IV
Zwiększenie
aktywności
mieszkańców oraz
ich udziału
w różnych
obszarach
funkcjonowania
miasta

4.1. Wzmocnienie
wspólnot
lokalnych,
wspieranie
oddolnych
inicjatyw
mieszkańców oraz
stworzenie
i utrzymanie
miejsc aktywności
lokalnej na
obszarach
rewitalizowanych

Działania
animacyjne
ukierunkowane na
pobudzenie
wspólnotowości
mieszkańców oraz
na wspieranie
lokalnych
inicjatyw, w tym
promocja
inicjatywy lokalnej

Prowadzenie
zintegrowanych i
kompleksowych działań
międzypokoleniowych
wspomagających
proces rewitalizacji na
obszarze
2016
priorytetowym objętym
Zintegrowanym
Programem
Rewitalizacji m.st.
Warszawy do 2022 roku
poprzez wsparcie

30.zainicjowano
działania
związane z
budowaniem
tożsamości
lokalnej

2017

wdrożeniowy

13.ogłoszono
konkurs ofert
14.rozstrzygnięto
konkurs
25.podjęto
działania
animacyjne i
aktywizujące
18.zorganizowano
warsztaty w
zaawansowana
tak
ramach projektu

Działania
realizowane przez
NGO w ramach
otwartego
konkursu ofert

30.zainicjowano
działania
związane z
budowaniem
tożsamości
lokalnej

13.ogłoszono
konkurs ofert
2017

wdrożeniowy

zaawansowana

tak

Działania
realizowane przez
NGO w ramach
otwartego
konkursu ofert

14.rozstrzygnięto
konkurs
25.podjęto
działania
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i rozwój wspólnot
sąsiedzkich: "W rytmie
życia" - program
wsparcia
i rozwoju wspólnoty
sąsiedzkiej

CEL IV
Zwiększenie
aktywności
mieszkańców oraz
ich udziału
w różnych
obszarach
funkcjonowania
miasta

4.1. Wzmocnienie
wspólnot
lokalnych,
wspieranie
oddolnych
inicjatyw
mieszkańców oraz
stworzenie i
utrzymanie miejsc
aktywności
lokalnej na
obszarach
rewitalizowanych

Działania
animacyjne
ukierunkowane na
pobudzenie
wspólnotowości
mieszkańców oraz
na wspieranie
lokalnych
inicjatyw, w tym
promocja
inicjatywy lokalnej

Prowadzenie
zintegrowanych
i kompleksowych
działań
międzypokoleniowych
wspomagających
proces rewitalizacji na
obszarze
priorytetowym objętym 2016
Zintegrowanym
Programem
Rewitalizacji m.st.
Warszawy do 2022 roku
poprzez wsparcie
i rozwój wspólnot
sąsiedzkich: Chór Chór
Hurra!

CEL IV
Zwiększenie
aktywności
mieszkańców oraz
ich udziału
w różnych
obszarach
funkcjonowania
miasta

4.1. Wzmocnienie
wspólnot
lokalnych,
wspieranie
oddolnych
inicjatyw
mieszkańców oraz
stworzenie i
utrzymanie miejsc
aktywności

Działania
animacyjne
ukierunkowane na
pobudzenie
wspólnotowości
mieszkańców oraz
na wspieranie
lokalnych
inicjatyw, w tym
promocja

Prowadzenie
zintegrowanych
i kompleksowych
działań
międzypokoleniowych
2016
wspomagających
proces rewitalizacji na
obszarze
priorytetowym objętym
Zintegrowanym

animacyjne i
aktywizujące
18.zorganizowano
warsztaty w
ramach projektu
30.zainicjowano
działania
związane
z budowaniem
tożsamości
lokalnej

2017

wdrożeniowy

13.ogłoszono
konkurs ofert
14.rozstrzygnięto
konkurs
25.podjęto
działania
animacyjne i
aktywizujące
zaawansowana 18.zorganizowano tak
warsztaty w
ramach projektu

Działania
realizowane przez
NGO w ramach
otwartego
konkursu ofert

30.zainicjowano
działania
związane z
budowaniem
tożsamości
lokalnej

2017

wdrożeniowy

13.ogłoszono
konkurs ofert
14.rozstrzygnięto
konkurs
25.podjęto
zaawansowana
tak
działania
animacyjne i
aktywizujące
18.zorganizowano
warsztaty w

Działania
realizowane przez
NGO w ramach
otwartego
konkursu ofert
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lokalnej na
obszarach
rewitalizowanych

CEL IV
Zwiększenie
aktywności
mieszkańców oraz
ich udziału
w różnych
obszarach
funkcjonowania
miasta

4.2. Wsparcie
udziału
mieszkańców
w zarządzaniu
miastem i
dzielnicą oraz
w konsultowaniu
decyzji i
projektów
miejskich

inicjatywy lokalnej

Prowadzenie
konsultacji
i procesów
partycypacyjnych
dotyczących,
projektów
i inwestycji
realizowanych
w ramach ZPR
przypisanych do
kluczowych
projektów
Programu

Programem
Rewitalizacji m.st.
Warszawy do 2022 roku
poprzez wsparcie
i rozwój wspólnot
sąsiedzkich:
Partycypacyjny szlak
turystyczny na
Targówku Fabrycznym

Promocja i rozwój
budżetu
partycypacyjnego na
obszarze ZPR:
Ewaluacja stanu
realizacji projektów
z budżetu
partycypacyjnego

ramach projektu
30.zainicjowano
działania
związane z
budowaniem
tożsamości
lokalnej
zatwierdzenie
sprawozdania z
realizacji zadania
20.zinwentaryzow
ano dostępne
badania i
opracowania w
przedmiocie
projektu
2017

2017

wdrożeniowy

zaawansowana

tak
Przeprowadzono
postępowanie
ofertowe
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CEL IV
Zwiększenie
aktywności
mieszkańców oraz
ich udziału
w różnych
obszarach
funkcjonowania
miasta

4.2. Wsparcie
udziału
mieszkańców
w zarządzaniu
miastem i
dzielnicą oraz
w konsultowaniu
decyzji i
projektów
miejskich

Prowadzenie
konsultacji
i procesów
partycypacyjnych
dotyczących,
projektów
i inwestycji
realizowanych
w ramach ZPR
przypisanych do
kluczowych
projektów
Programu

Promocja i rozwój
budżetu
partycypacyjnego na
obszarze ZPR: działania
niestandardowe
zachęcające
mieszkańców do
głosowania w budżecie
partycypacyjnym

2017

2017

zakończony

końcowa

25.podjęto
działania
animacyjne i
aktywizujące

tak

Sekcja III. PLANOWANE ZADANIA/DZIAŁANIA RZECZOWE NA NASTĘPNE PÓŁROCZE
Nazwa kluczowego
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

Nazwa projektu

Jednostka realizująca

Zadania/działania planowane do realizacji w następnym półroczu
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Załącznik 2
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Raport Monitorujący ZPR - półroczny 2017 - PROJEKTY REALIZOWANE POZA WYKAZEM
Sekcja I. INFORMACJE OGÓLNE
Nazwa komórki organizacyjnej przygotowującej raport: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Sekcja II. ZAKRES RZECZOWY
CEL GŁÓWNY

CEL SZCZEGÓŁOWY

Nazwa kluczowego
przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego

Nazwa projektu

Rok
Rok
rozpoczęcia zakończenia

Etap projektu

Faza etapu

Katalog działań
zrealizowanych

Zgodność
projektu z
harmonogramem

Uwagi/
uszczegółowienie

27

CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie
z wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej
CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie z
wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej

1.1. Zapewnienie ładu
przestrzennego
i uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji przestrzeni
publicznych

CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,

1.1. Zapewnienie ładu
przestrzennego
i uporządkowanie
kluczowych dla

1.1. Zapewnienie ładu
przestrzennego
i uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji przestrzeni
publicznych

I.1. Porządkowanie
i podnoszenie
atrakcyjności
przestrzeni
publicznej

I.1. Porządkowanie
i podnoszenie
atrakcyjności
przestrzeni
publicznej

Modernizacja szaty
roślinnej terenów
wewnątrzosiedlowych
przy placu gen. Józefa
Hallera 6A, 6B i 10
w Dzielnicy Praga
Północ m.st.
2017
Warszawy w 2017
roku (ZPTP)

2017

przygotowawczy

wstępna

4.przygotowano
wytyczne
funkcjonalno
użytkowe

tak

Na_prawa zieleni
(Zarząd Zieleni
m.st. Warszawy)

2017

I.1. Porządkowanie
i podnoszenie
atrakcyjności
przestrzeni

50.przygotowan
o przetarg na
wybór
projektanta

Budowa Trasy
Świętokrzyskiej na
odc. Ul. Wybrzeże
Szczecińskie do

2007

2020

2018

przygotowawczy

wstępna

wybierz

wdrożeniowy

56.realizacja
zaawansowana robót
budowlanych

tak

wybierz

Środki finansowe
pozyskane z Biura
Ochrony
Środowiska
m.st. Warszawy;
wrzesień - listopad
2017 realizacja prac
modernizacyjnych

Trwają prace
związane z
przygotowaniem
warsztatów
z mieszkańcami
celem wskazania
miejsc
wymagających
troski
o zieleń,
uzupełnienie
szpalerów drzew,
odtworzenie mis
drzewnych;
wskazanie miejsc
do utworzenia
nowych terenów
zieleni, typu parklet,
park kieszonkowy,
woonerf.
Etap I - uzyskano
zamienną decyzję
o zezwoleniu na
realizację inwestycji
drogowej, maj
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podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie z
wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej
CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie z
wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej
CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie z
wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej

rewitalizacji przestrzeni publicznej
publicznych

ul. Zabranieckiej,
w tym: a. odc.
Ul. Wybrzeże
Szczecińskie ul. Tysiąclecia (etap I odcinek od
ul. Zamojskiego do ul.
Targowej) - ZMID

2017.

1.1. Zapewnienie ładu
przestrzennego
i uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji przestrzeni
publicznych

Budowa Trasy
Świętokrzyskiej na
odc.
Ul. Wybrzeże
Szczecińskie do
ul. Zabranieckiej,
w tym: a. odc.
Ul. Wybrzeże
Szczecińskie ul. Tysiąclecia (etap II
- odcinek od
ul. Targowej do
ul. Tysiąclecia) - ZMID

Prace projektowe;
etap II - kontynuacja
prac projektowych;
uzyskano DŚU;
decyzja jw. stała się
ostateczna.

CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,

1.1. Zapewnienie ładu
przestrzennego
i uporządkowanie
kluczowych dla

1.1. Zapewnienie ładu
przestrzennego
i uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji przestrzeni
publicznych

I.1. Porządkowanie
i podnoszenie
atrakcyjności
przestrzeni
publicznej

I.1. Porządkowanie
i podnoszenie
atrakcyjności
przestrzeni
publicznej

I.1. Porządkowanie
i podnoszenie
atrakcyjności
przestrzeni

Budowa Trasy
Świętokrzyskiej na
odc. Od
ul. Wybrzeże
Szczecińskie do
ul. Zabranieckiej,
w tym: b. odc.
Ul. Tysiąclecia ul. Zabraniecka ZMID

Budowa obwodnicy
śródmiejskiej na odc.
Od Ronda Wiatraczna
do Ronda Żaba

2007

2018

wdrożeniowy

zaawansowana wybierz

wybierz

2007

2017

wdrożeniowy

56.realizacja
zaawansowana robót
budowlanych

wybierz

2005

2021

wdrożeniowy

zaawansowana wybierz

wybierz

Trwa opracowanie
dokumentacji
projektowej.
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podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie z
wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej
CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie z
wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej
CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie z
wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej
CEL I
Ożywienie
społecznogospodarcze,

rewitalizacji przestrzeni publicznej
publicznych

w tym: a. etap I - odc.
Od Ronda Wiatraczna
do
ul. Radzymińskiej ZMID

1.1. Zapewnienie ładu
przestrzennego
i uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji przestrzeni
publicznych

Rozbudowa
ul. Wybrzeże Helskie
wraz z
zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym - ZMID

I.1. Porządkowanie
i podnoszenie
atrakcyjności
przestrzeni
publicznej

Prace projektowe;
w dniu 17.05.2017r.
został złożono
wniosek
o wydanie decyzji.

2011

1.1. Zapewnienie ładu
przestrzennego
i uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji przestrzeni
publicznych

I.1. Porządkowanie
i podnoszenie
atrakcyjności
przestrzeni
publicznej

I.1. Porządkowanie
i podnoszenie
atrakcyjności
przestrzeni

wdrożeniowy

zaawansowana wybierz

wybierz

W dniu 25 lipca
2017 r. otwarto
oferty na wdrożenie
projektu organizacji
ruchu.

Bezpieczne przejścia
dla pieszych
i rozwój sieci tras
rowerowych na
Pradze - ZDM
2016

1.1. Zapewnienie ładu
przestrzennego
i uporządkowanie
kluczowych dla

2019

Lokalizacja stacji
Veturilo przy
skrzyżowaniu
ul. Radzymińskiej

2016

2017

2016

wdrożeniowy

1.opracowano
zaawansowana dokumentację
techniczną

wdrożeniowy

1.opracowano
dokumentację
techniczną

końcowa

nie

Oddano 1.03.2016.

tak
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podniesienie
rewitalizacji przestrzeni publicznej
jakości przestrzeni publicznych
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie z
wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej

i ul. Trockiej - ZDM

CEL II
Rozwój turystyki,
kultury i sportu
w oparciu o
tożsamość lokalną
oraz zasoby
dziedzictwa
kulturowego

Podnoszenie
sprawności fizycznej
mieszkańców oraz
szkolenie
i współzawodnictwo
sportowe dzieci
i młodzieży

6.wykonano
techniczne prace
realizacyjne
(usługi i roboty)

7.oddano obiekt
do użytkowania

2.3. Budowa,
rozbudowa,
modernizacja
i adaptacja obiektów
sportoworekreacyjnych oraz
promocja oferty
sportowej i
rekreacyjnej w oparciu
o istniejące obiekty

II.9. Sport na
Pradze – działania
sportoworekreacyjne na
obszarze

CEL III
Zapobieganie
i przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu

3.2. Ułatwienie
dostępu do przestrzeni
publicznej oraz
tworzenie i wspieranie
form aktywizacji dla
seniorów oraz osób z
niepełnosprawnościami

III.5. Tworzenie
i wspieranie form
aktywizacji osób
starszych (lokalne
międzypokoleniowe
centra aktywności
seniorów)

CEL III
Zapobieganie
i przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu

3.2. Ułatwienie
dostępu do przestrzeni
publicznej oraz
tworzenie i wspieranie
form aktywizacji dla
seniorów oraz osób z
niepełnosprawnościami

III.5. Tworzenie i
Rady Seniorów
wspieranie form
w dzielnicy - BPiPS
aktywizacji osób
starszych (lokalne
międzypokoleniowe
centra aktywności
seniorów)

Wsparcie
Uniwersytetów
Trzeciego Wieku BPiPS

Każdego roku
procedura na dany
rok jest powtarzana
(konkurs ofert).

13.ogłoszono
konkurs ofert
14.rozstrzygnięto
konkurs
2017

2022

wdrożeniowy

zaawansowana

15.pozyskano
uczestników
projektu

tak

17.poszerzono
współpracę z
organizacjami
lokalnymi
15.pozyskano
uczestników
projektu
2016

2019

wdrożeniowy

zaawansowana 37.stworzono
formę
aktywizacji dla
seniorów

Dwa UTW
(UTW Karan,
Grochowski UTW).

tak

Rada seniorów
Targówek, Praga
Płd. Praga Płn.

15.pozyskano
uczestników
projektu
2016

wdrożeniowy

zaawansowana

37.stworzono
formę aktywizacji
dla seniorów

tak

Tabele zestawiono na podstawie informacji podmiotów wiodących - Wydział Przekształceń Przestrzennych i Rewitalizacji w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego
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