Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
projektu Programu ochrony środowiska
dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020
z perspektywą do 2023 r.

Warszawa, 2016 r.

1. Wstęp

1.1.

Podstawa prawna

Niniejszy dokument stanowi podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko projektu Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 20117-2020
z perspektywą do 2023 r. (Poś).
Obowiązek

sporządzenia

pisemnego

podsumowania

strategicznej

oceny

oddziaływania na środowisko wynika z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2016 r. poz. 353 z późn.
zm.), (ustawa OOŚ). Zgodnie z ww. przepisem do przyjętego dokumentu załącza się pisemne
podsumowanie, zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do
rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte
pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:
-

ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko,

-

opinie właściwych organów (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie

oraz

Państwowego

Wojewódzkiego

Inspektora

Sanitarnego

w Warszawie),
-

zgłoszone uwagi i wnioski,

-

wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko,
jeżeli zostało przeprowadzone,

-

propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków
realizacji postanowień dokumentu.
Dokument ten jest również wypełnieniem wymogu wynikającego z § 10 uchwały

Nr LXI/1691/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy.

1.2.

Przedmiot strategicznej oceny

Ocenie poddany został projekt Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na
lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r. Opracowanie programu ochrony środowiska jest
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wypełnieniem obowiązku wynikającego z art. 17 ust. 1, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.). Program ochrony
środowiska jest dokumentem planowania strategicznego i podstawowym dokumentem
zarządzania miastem w zakresie ochrony środowiska. Zawiera on cele i kierunki polityki
prowadzonej przez miasto i określa wynikające z nich działania. Program realizuje cele
zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w ustawie
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w szczególności w
Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r., który jest
wiodącym dokumentem dla obszarów środowisko i gospodarka wodna.
Zakres tematyczny Programu jest zgodny z opublikowanymi przez Ministerstwo
Środowiska Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów
ochrony środowiska. Program obejmuje następujące obszary:
-

jakość powietrza i ochrona klimatu,

-

zagrożenia hałasem,

-

pola elektromagnetyczne,

-

gospodarowanie wodami (w tym jakość wód powierzchniowych i podziemnych oraz
gospodarka wodno-ściekowa),

-

powierzchnia ziemi (w tym gleby i zasoby geologiczne),

-

gospodarowanie odpadami komunalnymi i przemysłowymi,

-

zasoby przyrodnicze,

-

zagrożenia poważnymi awariami,

-

świadomość

ekologiczna

mieszkańców,

partycypacja

społeczna,

edukacja

ekologiczna,
-

adaptacja do zmian klimatu.
Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do

2023 r. podzielony jest na dwie podstawowe części. Pierwsza z nich to diagnoza, gdzie na
podstawie

analizy realizacji

programu

ochrony środowiska

dla

m.st.

Warszawy

obowiązującego w latach 2009 – 2016 oraz oceny stanu obecnego, zidentyfikowano główne
wyzwania ochrony środowiska w mieście (w ramach analizy SWOT). Część druga
przedstawia cele, kierunki działań i zadania, a także zasady wdrażania oraz monitoringu
realizacji Poś.
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1.3.

Przebieg strategicznej oceny

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko została przeprowadzona zgodnie
z wymogami ustawy OOŚ i objęła:
-

uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania
na środowisko,

-

sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,

-

uzyskanie wymaganych opinii,

-

zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu.
1.3.1. Uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie
oddziaływania
Zgodnie art. 53 ustawy OOŚ zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych

w Prognozie oddziaływania na środowisko projektu Poś został uzgodniony z właściwymi
organami, wymienionymi w art. 57 i 58 ustawy, tj.
-

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie (pismo znak: WOOŚI.411.289.2015.JD z 11.08.2015 )

-

Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie (pismo znak:
ZNS.022.1.00158.2015.DB z 17.08.2015).

Kopie ww. pism stanowią załącznik nr 1 do Podsumowania.
1.3.2. Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko
Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla m.st.
Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r. przygotowana została przez Instytut
na Rzecz Ekorozwoju. Prognoza została wykonana zgodnie z wymaganiami określonymi
w art. 51 i 52 ustawy OOŚ z uwzględnieniem uzgodnień, o których mowa wyżej.
Sporządzenie Prognozy miało na celu przede wszystkim ocenę stopnia uwzględnienia
w Poś zagadnień ochrony środowiska oraz określenie jakie mogą wystąpić problemy przy
braku realizacji zaproponowanych kierunków interwencji i zadań. Prace związane
z przygotowaniem Prognozy prowadzone były przez zewnętrzny zespół, równolegle
z pracami nad projektem Poś (tzw. metoda krocząca). Zastosowaniu takiej metody pozwoliło
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na uwzględnienie wiele uwag i propozycji zespołu przygotowującego Prognozę jeszcze na
etapie tworzenia projektu Poś.

1.3.3. Uzyskanie wymaganych opinii
Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy OOŚ projekt Programu ochrony środowiska dla m.st.
Warszawy na lata 2017-2020, z uwzględnieniem perspektywy do 2023 r. wraz z Prognozą
został

poddany opiniowaniu

przez

Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska

w Warszawie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.
Projekt dokumentu został zaopiniowany pozytywnie i bez uwag. Kopie pism RDOŚ (znak:
WOOŚ-I.410.313.2016.ARM z 20.06.2016 r.) oraz PWIS (znak: ZS.9022.939.2016
z 13.06.2016 r.) stanowią załącznik nr 2 do Podsumowania.
1.3.4. Zapewnienie udziału społeczeństwa (konsultacje społeczne)
Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy OOŚ zapewniono możliwość udziału społeczeństwa
w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Udział ten regulowany jest przepisami
rozdziałów 1 i 3 działu III ww. ustawy. Dodatkowe obowiązki wynikają z uchwały
Nr LXI/1691/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy.
Konsultacje społeczne trwały 31 dni1 – od 16 maja do 15 czerwca 2016 r. Skierowane
były zarówno do mieszkańców jak i organizacji pozarządowych.
Projekt Poś wraz z Prognozą udostępnione zostały w Biuletynie Informacji Publicznej
m.st. Warszawy (http://bip.warszawa.pl/bos), na stronach http://zielona.um.warszawa.pl/pos/,
http://ngo.um. warszawa.pl i http://konsultacje.um.warszawa.pl oraz w wersji drukowanej w
siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy.
Informacja o możliwości zapoznania się z dokumentami oraz składania uwag
i wniosków została zamieszczona na ww. stronach internetowych, a także na profilu Miasta
w serwisie

społecznościowym

Facebook.

Informacja

o

konsultacjach

społecznych

zamieszczona została również na tablicach ogłoszeń: w miejscu wyłożenia dokumentu
(Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy) oraz w urzędach dzielnic m.st.

1

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 4 ustawy OOŚ termin składania uwag i wniosków wynosi co najmniej 21 dni
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Warszawy i wybranych biurach Urzędu Miasta2. W urzędach dzielnic oraz biurach zostały
również wyłożone broszury informacyjne na temat Poś i strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko.
W dniach 6 i 25 maja 2016 r. zamieszczone zostały ogłoszenia w prasie (w stołecznym
dodatku do Gazety Wyborczej) o konsultacjach społecznych projektu Poś. Ponadto od 9 do
5 maja oraz od 30 maja do 5 czerwca w autobusach miejskich i tramwajach emitowane były
spoty informujące o konsultacjach.
W

ramach

konsultacji

społecznych

zorganizowane

zostały

2

spotkania

z mieszkańcami (17 i 31 maja 2016 r.), w których uczestniczyli Michał Olszewski – Zastępca
Prezydenta m.st. Warszawy, pracownicy Urzędu m.st. Warszawy oraz eksperci biorący udział
w tworzeniu projektu Poś i Prognozy. Spotkania transmitowane było on-line3.
Uwagi i wnioski do projektu Poś i Prognozy mogły być zgłaszane
-

pisemnie

(osobiście

lub

pocztą

na

adres

Biura

Ochrony

Środowiska,

pl. S. Starynkiewicza 7/9, 02-015 Warszawa),
-

drogą

elektroniczną

(poprzez

formularz

kontaktowy

na

stronie

zielona.um.warszawa.pl/pos albo na adres: pos@um.warszawa.pl),
-

w trakcie spotkań konsultacyjnych.
1.3.5. EkoWarszawa – rozmowy wokół Programu ochrony środowiska
Proces konsultacji projektu Poś rozpoczęto już na wczesnym etapie pracy nad

dokumentem. O przystąpieniu do prac poinformowano na specjalnie dla tego celu stworzonej
platformie internetowej zielona.um.warszawa.pl/pos. Poprzez zamieszczony na niej
kwestionariusz kontaktowy wszyscy zainteresowani mogli zgłaszać swoje sugestie dotyczące
Programu.
Równolegle rozpoczęto cykl debat pn: EkoWarszawa – rozmowy wokół Programu
ochrony środowiska. Ich celem było przedstawienie najważniejszych, wybranych aspektów
i obszarów Programu oraz zebranie pomysłów, rad i sugestii mieszkańców uczestniczących w

2

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego; Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy;
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi, Biuro Infrastruktury Biuro Rozwoju Miasta
3
Relacje video ze spotkań dostępne są pod adresami https://www.youtube.com/watch?v=d-APghfxMFs
(17 maja) oraz https://www.youtube.com/watch?v=gZRVPEBmGHs (31 maja)
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spotkaniach. W okresie od listopada 2015 r. do kwietnia 2016 r. odbyło się sześć debat: „Jak
planować zielone miasto?”, „Eko-aktywni w działaniu”, „Jak dbać o czyste powietrze w
Warszawie?”, „Bioróżnorodność i dzicy w mieście”, „Rewolucja śmieciowa – co wiemy po
dwóch latach?” oraz „Warszawa wobec zmian klimatu”. Podsumowania tych spotkań
dostępne są na stronie BIP Urzędu m.st. Warszawy.

2. Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych
rozwiązań alternatywnych
Zgodnie z konkluzją końcową Prognozy oddziaływania na środowisko, Poś
odpowiada na występujące dzisiaj oraz mogące pojawić się w najbliższej przyszłości
zagrożenia dla środowiska przyrodniczego oraz zdrowia ludzi.
Przeprowadzona ocena nie wykazała znaczących negatywnych oddziaływań Poś na
środowisko, natomiast należy się spodziewać wielu pozytywnych oddziaływań. W związku
brakiem negatywnych oddziaływań oraz szerokim zakresem zaproponowanych działań, nie
ma

potrzeby

wskazywania

rozwiązań

alternatywnych

w stosunku

do

zawartych

w omawianym dokumencie.
Ewentualne warianty alternatywne będą mogły być rozpatrywane na etapie realizacji
konkretnych zadań, poprzez wprowadzenie szczegółowych rozwiązań technicznych czy
organizacyjnych.

3. Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko
Zgodnie z Prognozą, przygotowany w ramach Poś zestaw celów oraz wynikających
z nich kierunków interwencji i zadań koncentruje się na rozwiązywaniu najważniejszych
problemów środowiskowych Warszawy. Ich realizacja w znaczącym stopniu przyczyni się do
poprawy warunków życia, jak również umożliwi poprawne funkcjonowanie środowiska
przyrodniczego w mieście. Przeprowadzona ocena nie wykazała znaczących negatywnych
oddziaływań Poś na środowisko. Jego realizacja nie spowoduje utraty walorów
przyrodniczych w mieście i w związku z tym nie ma potrzeby proponowania rozwiązań
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mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych
oddziaływań na środowisko.
Do oddziaływań o charakterze negatywnym zaliczyć jedynie należy proponowane
prace budowlane, które czasowo mogą przyczyniać się do wzrost poziomu hałasu,
zanieczyszczeń powietrza (w tym wtórnego pylenia) oraz zaburzeń stosunków wodnych.
Jednak oddziaływania te ograniczone będą do bezpośredniego sąsiedztwa tych prac.
Potencjalnie możliwy jest niekorzystny wpływ na tereny zieleni, w szczególności
drzewostany.

Określenie

ewentualnego

wpływu

będzie

to

możliwe

na

etapie

przygotowywania właściwych decyzji administracyjnych.
Zawarte w Prognozie propozycje uzupełnień Poś oraz informacje o sposobie ich
uwzględnienia przedstawiono w rozdziale 8, w tabeli nr 1.

4. Opinie właściwych organów
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie nie zgłosili uwag do projektu Poś. Kopie pism
RDOŚ

(znak:

WOOŚ-I.410.313.2016.ARM

z

20.06.2016

r.)

oraz

PWIS

(znak:

ZS.9022.939.2016 z 13.06.2016 r.) stanowią załącznik nr 2 do Podsumowania.
Projekt Poś, zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, został
również pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, przy czym
opiniowanie to jest niezależne od procedury

strategicznej oceny oddziaływania na

środowisko.

5. Zgłoszone uwagi i wnioski
Uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa w trakcie konsultacji
społecznych (16.05. – 15.06.2016) wraz z informacją o zakresie ich uwzględnienia,
zamieszczono w rozdziale 8, w tabeli nr 2.
W trakcie konsultacji wpłynęło około 100 wystąpień, zawierających około 400 uwag
i wniosków.
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Zgodnie z art. 41 ustawy oos uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego
terminu (15 czerwca 2016 r.) pozostawiono bez rozpatrzenia.
Wiele wniosków miało charakter bardzo szczegółowy – w takim przypadku
wskazywano na zapisy Poś, które umożliwiają ich realizację. Część wniosków dotyczyła
konkretnych działań jednostek miejskich lub niezależnych od Miasta organów i instytucji
publicznych – takie wnioski przekazano do odpowiednich podmiotów. Należy podkreślić, że
Poś, jako dokument strategiczny, nie określa szczegółowych wytycznych realizacji zadań.
Niektóre ze zgłoszonych propozycji i wniosków nie dotyczą zakresu tematycznego
jaki obejmuje Poś lub realizowane będą niezależnie od niego (np. na podstawie wymogów
ustawowych).
Dodatkowo, zagadnienia związane z ochroną przed hałasem komunikacyjnym
i przemysłowym oraz gospodarowaniem odpadami komunalnymi przedstawiono w Poś
w sposób ogólny. Kwestie związane z hałasem komunikacyjnym i przemysłowym poruszone
zostaną w sposób szczegółowy w Programie ochrony środowiska przed hałasem dla m.st.
Warszawy. Szczegóły dotyczące planów Miasta w obszarze gospodarowania odpadami
komunalnymi zostaną określone w ramach prac nad zmianą kształtu systemu gospodarki
odpadami komunalnymi miasta. Dlatego w wielu przypadkach nie było możliwe pełne
uwzględnienie zgłoszonych uwag i wniosków, niemniej zostaną one wzięte pod uwagę
w pracach nad konkretnymi rozwiązaniami mieście (np. w innych dokumentach
strategicznych).
Należy zwrócić uwagę, że część złożonych wniosków wzajemnie się wykluczało.
Pojawiły się wnioski o usunięcie zadań związanych z budową obwodnic (w tym tzw.
Południowej Obwodnicy Warszawy), ale również wyrażające poparcie dla realizacji POW,
a nawet domagające się przyspieszenia jej realizacji. Podobna sytuacja ma miejsce
w przypadku wniosków dotyczących koszenia trawników. Zostały złożone wnioski zarówno
o zmniejszenie jak i zwiększenie częstotliwości wykonywania tego rodzaju zabiegów
pielęgnacyjnych.
W niniejszym opracowaniu odniesiono się również do propozycji, które płynęły na
etapie tworzenia projektu Poś, w tym podczas debat z cyklu EkoWarszawa – zestawienie
propozycji i informacja o zakresie ich uwzględnienia zamieszczono w rozdziale 8, w tabeli
nr 3.
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6. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko
Program ochrony środowiska nie będzie powodował oddziaływań transgranicznych.

7. Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków
realizacji postanowień dokumentu
Skuteczność i efektywność wdrażania Poś będą podlegały regularnej ocenie. Co dwa
lata (tj. w roku 2019 i 2021) sporządzony zostanie raport z realizacji programu, który
przedstawiony zostanie Radzie m.st. Warszawy. Informacje zawarte w raporcie będą
publicznie dostępne.
Ocena realizacji Programu będzie prowadzona według schematu: Presja – Stan
środowiska – Reakcja. Zgodnie z nim analizowane będą następujące rodzaje wskaźników:


wskaźniki presji dotyczyć będą wielkości emisji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanego
do środowiska oraz wskaźniki opisujące zmiany aktywności wywołujące presje na jakość
środowiska przyrodniczego.



wskaźniki jakości środowiska określać będą zmiany w stanie środowiska na terenie
miasta i dotyczyć podstawowych jego elementów (jakość powietrza atmosferycznego
w mieście, jakość wód powierzchniowych i podziemnych, poziom hałasu itp.).



wskaźniki reakcji (produktowe) określać będą sposób reakcji władz Miasta na
zidentyfikowane zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. W praktyce oceniane będzie
to na podstawie stopnia realizacji zadań, które zostały szczegółowo przedstawione
w tabelach w poprzednim podrozdziale.
Przyjęto, że ocena, która zostanie dokonana po dwóch latach realizacji Programu

będzie skupiała się przede wszystkim na analizie dwóch pierwszych grup wskaźników (presji
i jakości środowiska), tak aby ocenić, czy podjęte działania przyczyniają się do poprawy
jakości środowiska przyrodniczego i zmniejszenia presji wywieranej na nie w wyniku
funkcjonowania Miasta. Na tym etapie szczegółowa analiza wskaźników reakcji
(produktowych) przeprowadzona zostanie tylko w odniesieniu do tych obszarów Poś,
w których skuteczność jego wdrażania uznana zostanie za niewystarczającą. Dzięki temu
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można będzie określić możliwość i zakres działań naprawczych, które zostaną podjęte
w kolejnych latach realizacji programu, aby zapewnić, że jego cele zostaną osiągnięte.
Dane na potrzeby monitorowania realizacji programu pozyskiwane będą z biur, dzielnic,
jednostek miejskich, podmiotów zewnętrznych.

8. Zestawienie ustaleń, uwag i wniosków oraz informacje w jakim zakresie zostały
uwzględnione
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Tabela nr 1 Ustalenia zawarte w Prognozie oddziaływania na środowisko
L.p.

Uwaga lub wniosek

1.

Proponuje się wprowadzenie programu edukacji dla urzędników samorządowych oraz
różnych grup zawodowych, których aktywność w mieście wpływa na stan środowiska jak
np.: kierowcy autobusów miejskich czy taksówkarze.

2.

Aby bardziej skutecznie monitorować środowiskowe skutki wdrażania POŚ proponuje się
rozszerzyć zakres stosowanych wskaźników, tak jak zaproponowano w poniższym
zestawieniu
Elementy
Zakres
Siły sprawcze
Czynniki społeczne, gospodarcze, polityczne przyczyniające się do
oddziaływania na środowisko.
Presja
Skala oddziaływania na środowisko w wyniku działania sił
sprawczych
Stan
Stan środowiska poddany presji.
środowiska
Narażenie
Interakcja pomiędzy ludźmi a stanem środowiska.
Efekt
Przyrodnicze i zdrowotne skutki zmian w stanie środowiska.
Reakcja
Podejmowane działania aby zapobiec lub ograniczyć negatywne
efekty.

Sposób
uwzględnienia
Uwzględniono

Nie
uwzględniono

Komentarz/Wyjaśnienie/Odpowiedź
Poś przewiduje szeroki zakres działań edukacyjnych. Będą one kierowane do
różnych grup mieszkańców.
Dodano kierunek Podnoszenie kwalifikacji urzędników w zakresie ochrony
środowiska.
Przyjęty w projekcie Poś schemat presja – stan środowiska – reakcja uznano za
wystarczający do oceny realizacji programu.

Tabela nr 2. Uwagi i wnioski złożone w ramach udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko
L.p.

1.

Osoba
lub
organizacja
zgłaszająca
uwagę
lub
wniosek
M.Z.

Uwaga lub wniosek

Sposób
uwzględnienia

Komentarz/Wyjaśnienie/Odpowiedź

Główne kierunki interwencji – eliminacja ruchu, w tym tranzytowego, z
centrum miasta, min. poprzez budowę obwodnic i dróg miejskich
stanowiących dogodne połączenie między dzielnicami, co oznacza
budowę takich dróg jak wschodnia obwodnica Warszawy, Trasy
Olszynki Grochowskiej, ul. Nowo Chełmżyńskiej i innych ujętych w
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Jeśli tak, to w prognozie oddziaływania programu na środowisko
powinny być uwzględnione negatywne trwałe oddziaływania, takie jak:
zwiększy hałas i zanieczyszczenie powietrza, trwałe obniżających
poziom jakości życia osób mieszkających w sąsiedztwie tych tras.

Uwzględniono

W Prognozie oddziaływania na środowisko dodano opis negatywnego
oddziaływania oraz zwrócono uwagę na konieczność zaproponowanie na
etapie wydawania odpowiednich decyzji administracyjnych ewentualny
działań ograniczających lub eliminujących negatywne oddziaływania mogące
wynikać z budowy obwodnic.
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2.

R.P.

3.

B.T.

4.

Warszawski
Alarm
Smogowy

Kierowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów
zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych
lub do ponadregionalnej instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych. Kierowanie odpadów do spalarni
czyli także rozbudowę spalarni odpadów przy ul. Zabranieckiej? Jeśli
tak, to prognoza oddziaływania powinna uwzględniać negatywne
oddziaływania spalarni.
Proponuje wystąpienie do odpowiednich czynników o zmianę definicji
emisji w art. 3 Prawa ochrony środowiska. Emisja to jest wprowadzenie
substancji a nie wprowadzane substancje.
Powszechnie stosuje się piły tarczowe do cięcia betonu bez odpylania.
Istnieją na rynku piły z odpylaniem i należy zwrócić uwagę
odpowiednim czynnikom na nałożenie obowiązku odpylania przy piłach
tarczowych

Uwzględniono

W Prognozie oddziaływania na środowisko zwrócono uwagę na potencjalne
negatywne oddziaływanie instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz
na konieczność odniesienia się do ewentualnego negatywnego oddziaływania
rozbudowy instalacji i zaproponowanie działań je eliminujących lub
ograniczających etapie właściwej decyzji administracyjnej.

Nie dotyczy

Przekazano do MŚ.

Uwzględniono

Coraz powszechniejsze stosowanie grillów powoduje coraz silniejsze
zanieczyszczenie środowiska, wynika to z mody i propagandy medialnej,
ale trzeba mówić o skutkach.
Proponuję zwrócić uwagę na wychładzanie środków komunikacji,
zwiększając zużycie energii elektrycznej.
Skorzystanie z istnienia Służewskiego Domu Kultury (i edukacji
ekologicznej), gdyż ta instytucja ma takie wymogi statutowe, do
przenoszenia problemów Ochrony Środowiska na szczebel spotkań
mieszkańców z przyrodą i kulturą.
Lepsza komunikacja do mieszkańców oraz edukacja (tak aby
wytłumaczyć dlaczego to jest ważne). Ostatnio Pan prezydent mówił, że
mieszkańcy nie rozumieją potrzeby mycia ulic. A może warto pokazać
jakie środowisko ma konsekwencje na nasze życie.
Powinny być jasno wyznaczone cele Programu Ochrony Powietrza, tak
aby były ambitne. Cele Programu Gospodarki Niskoemisyjnej nie są
ambitne (dotyczą tylko trendu) np. osiągnięcia w 2018 r. poziomów
dopuszczalnych dla PM2,5 i PM10. Cele ambitne osiągnięcie
przekroczeń norm WHO na PM2,5 poniżej 30 dni - w zeszłym roku
średnie na pył PM2,5 były około 1/3 roku.

Uwzględniono

Dodano zadania:

Zobowiązanie jednostek miejskich do prowadzenia prac w sposób
ograniczający pylenie (stosowanie odpowiednich zapisów w SIWZ i
umowach).

Zwracanie uwagi na sposób prowadzenia prac budowlanych ze
szczególną dbałością o stan powietrza w mieście w ramach
prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Poś przewiduje bardzo szeroki zakres działań edukacyjnych, zwiększających
świadomość ekologiczną mieszkańców, m.in. w zakresie ochrony powietrza.
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Nie dotyczy

Przekazano do MZA i TW.

Nie dotyczy

Przekazano do SDK.

Uwzględniono

Poś przewiduje bardzo szeroki zakres działań edukacyjnych, zwiększających
świadomość ekologiczną mieszkańców.

Nie dotyczy

Programy Ochrony Powietrza nie są tworzone przez Urząd Miasta, powstają na
poziomie Urzędu Marszałkowskiego, w związku z tym nie ma możliwości
wyznaczania ich celów.
Miejski „Plan gospodarki niskoemisyjnej” będzie podlegał aktualizacji,
podczas której możliwe jest, w drodze konsultacji z zainteresowanymi
stronami, wyznaczenie nowych celów związanych np. z obszarem poprawy
jakości powietrza w Warszawie.
Poś wyznacza cele do 2020 r. i zakłada osiągnięcie norm jakości powietrza
wynikających z przepisów polskiego i unijnego prawa. W Poś na kolejne lata
będzie można wyznaczyć kolejne cele.

5.

M.L.

Powinniśmy zapisać w jaki sposób te cele osiągniemy i jak będziemy
egzekwować zapisy strategii. Mamy zapisy strategii transportowej, która
nie jest realizowana, np. obecnie mamy cele mycie ulic (w dzielnicach
centralnych miały być myte 3 razy w tygodniu i codziennie w okresach
bez deszczu).
Np. konkrety co do ograniczenia ruchu, stref wyłączonych z ruchu,
wymiany pieców węglowych
Wprowadzenie ogólno miejskiego zakazu używania dmuchaw do
sprzątania, aby wszystkie jednostki miejskie ich nie używały i SM to
egzekwowała
Używanie do sprzątania tylko nowoczesnego sprzętu spełniającego
certyfikaty PM10 (ZOM zleca takie działania więc powinno być to
zapisane w zasadach przetargów)

Uwzględniono

Poś przedstawia szereg konkretnych zadań służących realizacji założonych
celów, w tym harmonogram i źródła ich finansowania oraz jednostkę
odpowiedzialną za jego realizację. Przedstawia też zasady monitorowania
realizacji programu (rozdz. 4.2. Monitoring realizacji Programu).
Należy podkreślić, że Poś jest dokumentem strategicznym – na jego poziomie
nie określa się wszystkich szczegółów dotyczących zaplanowanych działań.

Uwzględniono

Przyjęcie odpowiedzialności za zmywanie ulic przez ZOM (przynajmniej
w dzielnicach Centralnych)

Nie dotyczy

ad 2.7. str. 96: W „Diagnozie....” podano ocenę (właściwą) bogactwa
liczby gatunkowego fauny W-wy, natomiast nie podano podobnej oceny
dla flory, mimo że liczne publikacje, a przede wszystkim atlas flory Wwy, podają ją nawet dokładniej niż to jest znane w przypadku fauny. Ten
istotny brak powinien być uzupełniony.
ad. jw. str. 96-97: Wśród czynników przyczyniających się do ubożenia
fauny W-wy wymieniono „lokalizację nośników reklamowych”. Jest to
sformułowanie niejasne (jakie nośniki? dlaczego miałyby szkodzić?) i
wg. mojej wiedzy nieuzasadnione. Natomiast nie wymieniono jednego z
najbardziej znaczących czynników powodujących zubożenie przyrody (w
szczególności fauny) zieleni miejskiej. Jest nim sposób rewaloryzacji i
utrzymania parków oraz innych terenów zieleni nie uwzględniający
aspektu przyrodniczego. Jednym z priorytetowych postulatów Programu
powinno być wdrożenie strategii proekologicznej w tej dziedzinie.

Uwzględniono

Dodano zadanie: Zobowiązanie jednostek miejskich do prowadzenia prac
w sposób ograniczający pylenie (stosowanie odpowiednich zapisów w
SIWZ i umowach)
Poś przewiduje zmywanie ulic w celu ograniczenia pylenia (kierunek
interwencji Zmywanie ulic w celu ograniczenia pylenia).
W kolejnych kontraktach na kompleksowe mechaniczne oczyszczanie jezdni
ulic na lata 2017-20 znajdzie się zapis o stosowaniu sprzętu do realizacji prac
LMO, spełniającego normy certyfikatu PM 10.
Letnim mechanicznym oczyszczaniem realizowanym przez ZOM objęto
jezdnie ulic m.st. Warszawy o kategorii dróg krajowych, wojewódzkich i
powiatowych o łącznej długości ok. 1 196 km jezdni ulic, co stanowi ponad 1/3
stołecznych dróg. Zapisy Poś dotyczą nie tylko ZOM, ale również innych
jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie dróg w Warszawie.
W Poś znajduje się zapis oceniający bogactwo gatunkowe flory analogicznie
do oceny bogactwa fauny.

ad 3.7. Tab. na str. 153: W zadaniach dotyczących fauny jest
„Ograniczenie spadku liczebności fauny”. Jest to postulat zupełnie

Uwzględniono
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Uwzględniono

Uwzględniono

W Poś ujęto zadanie Wdrożenie zasad dobrej praktyki w zakresie ochrony
fauny
Wpływ nośników reklamowych na ubożenie awifauny jest wskazywany w
wielu opracowaniach specjalistycznych m.in. opracowanym przez Polskie
Towarzystwo Ochrony Ptaków Poradniku ochrony ptaków przed kolizjami z
przezroczystymi ekranami akustycznymi oraz oknami budynków http://biostudy.pl/wp-content/uploads/ptop_ekrany.pdf
Dla uczytelnienia problemu w diagnozie wśród Wśród problemów
przyczyniających się do utraty cennych gatunków fauny na terenie Warszawy
Poś wśród zagrożeń dla fauny zmieniono zapis lokalizacja nośników
reklamowych na lokalizacja podświetlonych banerów reklamowych
szczególnie niebezpiecznych dla ptaków migrujących wieczorem, nocą i
wczesnym rankiem oraz dodano sposób prowadzenia rewaloryzacji i
utrzymania parków oraz innych terenów zieleni nie uwzględniający aspektu
przyrodniczego.
Zmieniono zapis na:
Kształtowania liczebności poszczególnych składników fauny miasta na

6.

A.P.

błędny merytorycznie, ponieważ:
(1)Wobec zróżnicowania systematycznego (kilka tys. gatunków) i
ekologicznego fauny miasta nie da się kompetentnie określić czy
następuje jej ogólny spadek;
(2) Celem kształtowania fauny miasta nie powinno być dążenie do
wysokiego poziomu jej ogólnej liczebności (tzn. efektu broilerni), a
kształtowanie liczebności poszczególnych jej składników na poziomie
optymalnym pod względem przyrodniczym i ich roli w mieście. Np. żeby
było więcej dżdżownic i innych bezkręgowców poprawiających żyzność
gleby, więcej ptaków śpiewających w parkach, a mniej szczurów, gołębi
miejskich, dzików, uciążliwych koncentracji kaczek krzyżówek i ptaków
krukowatych.
ad 3.7. Tab. na str. 153 Głównym celem kształtowania fauny miasta
powinno być zachowanie/wzbogacanie jej różnorodności (gatunkowej i
ekologicznej). Ten parametr (a nie liczebność zwierzęcych populacji) jest
wyznacznikiem stanu przyrody każdego ekosystemu, a więc i miasta jako
całości. Ochrona bioróżnorodności (m.in. fauny) jest też wymogiem
polskich zobowiązań międzynarodowych. Pominiecie postulatu
ochrony/wzbogacania różnorodności (a nie liczebności!) „dzikiego
życia” w mieście jest rażącym brakiem omawianego Programu.
ad 3.7. Tab. na str. 153
Przy zadaniach dot. zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, użytków
ekol. oraz pomników przyrody należy postulować dążenie do
zwiększenia liczby obiektów objętych tymi formami ochrony. W
szczególności dotyczy to pomników przyrody – prawdopodobnie
znaczna liczba drzew w mieście kwalifikuje sie do tej kategorii
Brakuje zieleni w Warszawie i czystych ekologicznie, głębokich
trawników.
Jest ocieplenie klimatu, a wyniszczanie lip, wyniszczanie zieleni ociepla klimat, nie oczyszcza powietrza, podnosi temperaturę powietrza,
szczególnie latem w upały.
Lipy usychają odwadniane i niedotlenione. a my prosimy i żądamy ich
regeneracji,
natychmiastowego zdjęcia asfaltu, spulchnienia ziemi, nawiezienia
czarnoziemu, codziennego podlewania, nawożenia ekologicznego
nawozem z dżdżownic kanadyjskich, odkrycia większej przestrzeni
trawników i bardzo szczelnego obmurowania, by nie spływały brudy z
chodników i ulic, a zimą nie spływała sól z chlorem z
zanieczyszczeniami z ulicy.
Żądamy nie wyniszczania parku praskiego i całej zieleni w Warszawie
oraz w Polsce.
Nasilenie wyniszczania - brak reakcji praworządności.
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poziomie optymalnym pod względem przyrodniczym i ich roli w mieście wraz
z zachowaniem/wzbogacaniem jej różnorodności (gatunkowej i ekologicznej).

Uwzględniono

Zmieniono zapis na:
Kształtowania liczebności poszczególnych składników fauny miasta na
poziomie optymalnym pod względem przyrodniczym i ich roli w mieście wraz
z zachowaniem/wzbogacaniem jej różnorodności (gatunkowej i ekologicznej).

Uwzględniono

Kierunek interwencji Sprawowanie nadzoru nad pomnikami przyrody
rozszerzono o Prowadzenie działań związanych z ustanawianiem form
ochrony przyrody.

Częściowo
uwzględniono

Wystąpienie zawiera wiele bardzo ogólnych stwierdzeń oraz zarzutów
dotyczących konkretnych działań Miasta, ale także rządu i organizacji
pozarządowych. Wiele z nich jest bezpodstawnych, niezrozumiałych lub nie
dotyczy kwestii poruszanych w Poś. Celem Poś jest pokazanie miejsca ochrony
środowiska w polityce miasta. Nie jest możliwe uwzględnienie każdego
przypadku z terenu miasta. Niemniej w Poś przedstawiono szereg kierunków
interwencji i zadań, które odpowiadają na apele zawarte w wystąpieniu,
głównie w obszarach zasoby przyrodnicze, jakość powietrza i ochrona klimatu,
powierzchnia ziemi,
Również w opracowaniu Standardy kształtowania zieleni Warszawy,
stanowiącym załącznik do Poś, wskazano wiele działań odpowiadających na
apele zawarte w wystąpieniu m.in. zasady pielęgnacji drzew, sposoby
zabezpieczania drzew podczas robót budowlanych, sposoby zabezpieczania
ran, metody ochrony zieleni w okresie zimowym m.in. przed zasoleniem.
W związku z zarzutami dotyczącymi utrzymania zieleni pismo zostało
przesłane do ZOM.

Brak pięknych i pachnących, kwitnących lip, oczyszczanie powietrza dla
organizmów ludzkich i zwierząt oraz ptaków.
Żądamy dużych, zadbanych trawników w zdrowej głęboko, ekologicznie
czystej, oddychającej ziemi w zabezpieczeniu przed zanieczyszczeniami,
Żądamy odkrycia lip i regeneracji lip oraz dużych trawników
Trawniki, Parki, muszą być od wierzchu do głębi ziemi czyste, nie
zanieczyszczone niczym, a stale w Warszawie, przeciw prawom UE, jak
wszystkim prawom, rozkopywane są stale trawniki (również
parki) i przepuszczane różnego rodzaju instalacje (instalacje te muszą
być przeprowadzane pod chodnikami lub jezdniami), podcinane stale
korzenie drzew, niszczony korzeniostan, tak samo krzewów - jak ostatnio
wzdłuż trawników na al. Zielenieckiej.
Podcinane są zielone gałęzie stale, co roku, drzewo nie odprowadza
najcenniejszego składnika - chlorofilu, brak renowacji ziemi i dookoła
powierzchni drzew, krzewów, trawników i brak ochrony tej powierzchni
przed zanieczyszczeniami lub spływającymi dookoła zanieczyszczeniami
z deszczem z jezdni i chodników.
Jeszcze zielone drzewa w pobliżu Parku Praskiego, które były piękne i
ekologiczne dla płuc miasta, stale wyniszczane tylko w ciągu dwóch
ostatnich lat, ze względu na zniszczenie trawników, wydeptywanie, małą
powierzchnię, i brak zabezpieczenia przed dokonaną celowo ruiną
korzeni
2/12 chemią i brakiem dbałości dookoła drzew, ostatnio wycięto, a
przepiękne dęby, które były jedne z najpiękniejszych w Polsce - 200,
300, 400 letnie - przy Parku Praskim na ul. Jagiellońskiej z powodu
zniszczenia trawników, korzeni i podanych w tym piśmie, coraz więcej
wyniszczono i wycięto, jak i na ul. Targowej, od Kijowskiej w kierunku
ul. Ratuszowej.
Stałe rozkopywanie trawników wzdłuż ul. Targowej, stałe podcinanie i
niszczenie korzeni drzew, stałe niszczenie drzew i brak odpowiedniej
pielęgnacji na przystankach tramwajowych, autobusowych.
Cokolwiek jest ruszane w Warszawie, wszędzie ziemia jest niszczona
ekologicznie, zanieczyszczana, z trawników robi się zbiorowiska śmieci,
składowiska w czasie wszelkich robót, a trawniki i parki są nieustannie
rozjeżdżane przez samochody policji, Straży Miejskiej
Żądamy praworządności w obliczu mataczenia, oszustw, i deptania praw.
Prosimy i żądamy zaniechania ścinania zielonych gałęzi sosem i
świerków, by przykrywać w mieście dla ładnego wyglądu donice na
zimę po usuniętych kwiatach oraz rabaty, takie jak np. na Nowym
Świecie ( i w całym mieście ), oraz rabaty w parkach.
Sztuczne choinki muszą być spalane po wyrzuceniu na śmietniki, jak i
wszystkie śmieci - elektrownie ze spalania wszystkich śmieci z
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oczyszczalniami dymu.
Żądamy praw kontroli i tam gdzie są kamery miejskie, policji, rady
miasta, Straży Miejskiej, rządu RP, w Sejmie, dla ochrony - żądamy
całodobowego kontrolowania przez społeczeństwo w intrenecie i przez
satelitę, każdego monitoringu z każdego miejsca w Warszawie (również
koleje, autobusy, tramwaje - wewnątrz i z zewnątrz.)
Żądamy rozbudowania monitoringów w najbardziej zagrożonych
miejscach.
Lasy powinny być otoczone kamerami, jak i parki.
Park Praski nadal bardzo wyniszczany, coraz silniej widoczne zmiany.
Brak praworządnych reakcji odpowiedzialnych autorytetów
Zieleń Warszawy jest w wielu miejscach bardzo niszczona celowo, pod
nadzorem autorytetów, tj. urzędników - od ministerstw i urzędu miasta,
prokuratorów, sędziów, policję stołeczną, Straż Miejską, Greenpeace
Inne organizacje odpowiedzialne za zieleń i klimat - czego nie można
inaczej wytłumaczyć jak 100% korupcją w oszustwach odnośnie ochrony
zieleni, jak i budżetowych, zmian klimatycznych, narastającego
zapylenia nad Warszawą z zagrożeniem smogiem - jak i wielu innych
działań w niszczeniu zieleni, co podajemy między innymi poniżej w
celowym wyniszczaniu Parku Praskiego i innych parków Warszawy,
oraz lip, ostatnio, na Placu Konstytucji.
Rozjeżdżane są zielone trawniki, z których robią się nieużytki, a w tych
miejscach rozjeżdżanych wyniszczane są krzewy i drzewa, które widzą te
wyniszczenia w/w autorytety -codziennie.
Każde drzewo musi być odpowiednio ochraniane, a nie celowo
wyniszczane i prowadzone działania dla oszustw.
Niszczone ostatnio korzenie i drzewa kwitnące w pobliżu Muzeum
Narodowego, niszczone trawniki - po stałych apelach by chronić miejską
zieleń, parki i przyrodę Polski.
Stale rozkopuje się trawniki - pod którymi prowadzi się kable i wszelkie
podziemne inwestycje - niszczy korzenie drzew, krzewy, trawę,
zanieczyszcza ziemię, powoduje, że ziemia coraz gorzej oddycha i jest
coraz bardziej zanieczyszczona. Pozostawiane są śmieci, belki metalowe,
wszelkie zanieczyszczenia przeprowadzanych inwestycji przy zmianach
chodników, asfaltów, resztki cementu i asfaltu, chodniku
W parku Praskim były drzewa o objętości powyżej 3m, które zgodnie do
prawa powinny być chronione jako pomniki zieleni, a były podlewane
truciznami, miały podrąbywane korzenie, miały polane gorącym asfaltem
korzenie i sprasowane tonowymi walcami, była wlana do środka
próchniejącego drzewa substancja łatwopalna i zostało ono podpalone
W parku Praskim, kilka lat temu, przed Światowym Dniem Zwierząt,
kaci zieleni, psów i innych zwierząt (i środowiska, w tym ludzi) wlali w
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otwory norek myszek polnych łatwopalną substancję i podpalili,
zatykając część otworów szmatami nasyconymi tą substancją.
Jesteśmy przeciw elektrowniom atomowym, które zanieczyszczają
ziemię.
Na Brzeskiej 11 połamane zostały konary drzew, około 2 lat temu również podlewane były substancjami łatwopalnymi, były podsypywane
i podlewane środkami powodującymi wyniszczanie i próchnienie drzew.
Rozjeżdżane były i są korzenie samochodami, podrąbywane były
siekierami korzenie. Próbowano także podpalić w momencie najgorszego
zagrożenia drzewo - w najostrzejsze upały, gdy było obstawione przez
administrację, przez przeszło półtora miesiąca, stertą łatwopalnych
mebli. Na konarze tego drzewa była zawieszona także lina, o której
zdjęcie apelowaliśmy bardzo wiele razy do władz, ponieważ bandyci
chcieli złamać konar wieszając się co jakiś czas, jak i używali w nocy,
przy zgaszonych światłach do katowania psa.
Od wielu lat stale zawiadamiamy o celowym wyniszczaniu Parku
Praskiego, stałym podlewaniu żrącymi substancjami korzeni drzew i
krzewów, podkopywaniu i podcinaniu korzeni, nawiercaniu pni drzew i
wlewaniu substancji żrących co powoduje niszczenie i próchnienie
drzew, a także wyrywaniu kwitnących krzewów róż, i innych kwitnących
krzewów - stale - jak i bandyckim podcinaniu zdrowych
drzew i krzewów w celu wyniszczania zieleni, mikroklimatu, flory i
fauny parków i miasta. To powoduje zanieczyszczanie klimatu, braku
czystego powietrza.
Brak odpowiedniej ochrony drzew w mieście, brak zdejmowania
powierzchni ziemi na wiosnę, podkopywania i nawożenia czarną ziemią,
brak podlewania nawozami ekologicznymi i podlewania wodą. Zbyt
małe powierzchnie do dotlenienia drzew. Brak ochrony szczelnego
obudowania drzew przed dostępem soli i chloru i spływających z
chodnika i jezdni i innych zanieczyszczeń (obudowy szczelnej przed
zanieczyszczeniami, ale łatwo dostępnej dla spacerujących piesków od
najmniejszych do największych.)
Drzewa, pnie drzew w mieście są również okopcane i parzone bardzo
blisko spalinami z rur wydechowych pojazdów. Są także przykrywane
grubymi, ciężkimi kratami, utrudniającymi dotlenienie, nawilżanie i
spulchnienie ziemi i bardzo silnie przegrzewają latem ziemię.
Brak właściwego rozporządzania planami zagospodarowania miasta, bo
miasto musi być żywe, a nie martwe. Rozbudowanie szerokiego
chodnika, dodatkowo o jeden metr, z niszczeniem korzeniostanu dębów i
wielkości trawnika, nie uzasadnia konieczności w takim miejscu
niszczenia drzew i niepotrzebnego poszerzenia chodnika - bo w tym
miejscu szerszy chodnik nie był potrzebny. A ochrona tych pięknych
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drzew jak i zieleni, była i jest potrzebna.
Na rogu Alei Solidarności i ulicy Jagiellońskiej, w kierunku Ronda
Starzyńskiego, zniszczono trawniki następnie podcięto korzenie dębów i
korony, powodując że drzewa zaczęły obumierać i większość wycięto tak samo innych drzew.
Zamiast budowania z wieloma słupami i przewodami linii wysokiego
napięcia dla tramwajów, bardzo kosztownej i niszczącej ekologię
(przyrodę i klimat), przeprowadzić dodatkowe linie autobusowe. I tu my
również wyrażamy zwyrodniałość w postępowaniu władz, że autobusy
powinny mieć ekologiczne smary i ekologiczne opony, nie tylko paliwo.
Ktoś dokonywał wylewek w Parku Praskim, które mogą być skażeniem
radioaktywnym, lub chemicznym, lub bakteriologicznym.
W celu regeneracji parku i poznania przyczyn próchnienia i obumierania
drzew, Rada Miasta powinna zlecić wszelkie dokładne badania
botanikom i do laboratoriów wykrywających inne zatrucia, tj. chemiczne,
radiologiczne lub bakteryjne.
W Parku Praskim w Warszawie, Stolicy Polski RP niektóre zdrowe
drzewa są ścinane do połowy wysokości konarów, pozostawiana jest
tylko część pnia drzewa. Są również celowo podrąbywane korzenie, by
drzewo upadło na przechodnia, w celu wyniszczania drzew celowo
obrąbywana kora pnia u dołu drzewa, często przy korzeniu. W drzewach
są wiercone głębokie otwory i nalewane trucizny. Jest to przestępcza
polityka rządu RP.
Zdrowe, piękne drzewa, kwitnące krzewy, zielone krzewy, czy same
wielkie, przepiękne, zielone gałęzie w pełni lata, są wycinane, które rosły
z drzewami, krzewami kilkadziesiąt lub powyżej stu lat.
W innych porach roku, są tak samo wycinane gałęzie drzew, a nie w celu
czyszczenia czy zabezpieczenia gałęzi przed niebezpiecznym łamaniem.
Ścinane są przepiękne końcowe gałęzie drzew, długości półtora, dwóch
metrów, lub całe konary, zrzucane są ptasie gniazda. Giną gniazda ptasie
i lęgi, giną i wyprowadzają się ptaki
Nie ma w parku wyciszenia, zahamowania kurzu i hałasu ulicznego, nie
ma mikroklimatu i odpowiedniej ilości cienia, coraz mniej oczyszczane
jest powietrze.
W Parku Praskim co roku wycinanych jest kilkadziesiąt drzew, a
posadzonych zostało tylko trzy drzewka, które są tak malutkie jak jednasetna, lub jedna-pięć-setna, silnych, pięknych, zielonych gałęzi,
odcinanych z drzewa
Koron drzew wycinanych jest bardzo wiele o różnych porach roku w
całym mieście, co bardzo zagraża ekologii, wygląda nieprzeciętnie
brzydko, wręcz odrażająco. Ścięte konary drzew są narażone na dopływ
do rdzenia drzewa wszelkich trujących substancji z powietrza i deszczu,
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przyspieszają obumieranie drzew i krzewów, które często są bardzo
niewłaściwie podcinane
Miejsca po odciętych konarach drzew są celowo malowane
trującymi farbami, powodujące głębokie pękania rdzenia do korzeni
drzew, lub zatrucia, nie
pozwalają na wypuszczanie pędów, co jest zaprzeczeniem działań
ekologicznych
Zdrowe drzewa są wycinane gwałtownie, i natychmiast usuwane są
korzenie w celu zamaskowana bandyckiej wycinki.
Wycinając korony drzew i drzewa, kwitnące krzewy, wycinając
przepiękne, rozłożyste
olbrzymie krzewy, robiąc z nich kalekie korony, lub krzewy-miotły,
krzewy-sterczące-badyle, albo pojedyncze badyle krzewów.
Źle czyszczone są parki i trawniki, zarówno z liści, jak i przy ścinaniu
trawy.
Ścinana trawa jest zbyt krótko, wielkimi ciągnikami, które czasami
utrącają korę drzew, powodując okaleczenie drzewa, i przyspieszenie
obumierania.
Drzewa w Parku Praskim nie są leczone, wiele lat sypie się próchnica i te
drzewa nie są wycinane, a są one piękne i powinny być leczone.
Zimą nawet alejki w parku praskim są wysypywane prócz piasku,
chlorkiem z solą,
Wysypywanie nadmiernej ilości soli z chlorkiem na ulicach w czasie
zimy i w alejkach pomiędzy zielenią w osiedlach, powoduje zagrożenie
ekologiczne dla zieleni, ptaków i zwierząt chodzących po ulicach.
Unoszące się tumany wyschniętej soli z chlorkiem przy każdym
przejeżdżającym samochodzie, ruchu powietrza, powoduje wchłanianie z
powietrzem do płuc tego kurzu, opadanie na twarz, w oczy, na ptasie
pióra, zwierzęcą sierść, i powoduje odczucie duszenia się, bólu głowy,
Nadmierne używanie tych chemikami, powoduje zagrożenie
ekologiczne, jak i nadmierne celowe wyniszczanie zieleni.
Wycięto szczególnie chronione prawnie modrzewie, chociaż wszystkie
drzewa są pod ochroną: dąb, miłorzęby japońskie, klony, kasztanowce –
te także zostały wycięte.
Prośba o podjęcie prawnych działań na rzecz ochrony dobra narodowego,
dobra społecznego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony
zwierząt, ochrony zdrowia, ochrony krajobrazu, ochrony historii miasta,
ochrony kultury.
Parków i trawników w Polsce nie regeneruje się, prawie w cale, nie
nawozi się specjalistyczną ziemią.
Używa się metod wyniszczających nadmiernie ludzi, brakuje drobnego
sprzętu zmechanizowanego, tzw. malutkich kosiarek zmotoryzowanych,
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które są lekkie w stosunku do dużych traktorów, nie niszczą środowiska,
tak jak duży, ciężki sprzęt, równo, ładnie ścinają trawę, jednocześnie
oczyszczając trawnik i pakując.
Ciężkie traktory jeżdżące po parku, powodują, że ziemia jest coraz
bardziej ubijana. A alejki parku powinny być przeprowadzane, by nie
uszkadzały korzeni drzew i krzewów, a gorący asfalt, i wcześniej ubijana
ziemia, jak i prasowany, gorący asfalt jest lany na korzenie drzew i
krzewów.
Zostały wyniszczone celowo bardzo krótką wycinką róże przy wejściu
do Parku Praskiego od al. Solidarności, tuż przy napisie "ZOO", jak i
zniszczone norki oraz zabite myszki polne
Celowa wycinka zgłaszanych od kilku lat, by wyniszczać park krzewów i
drzew, musi być zbadana, poddana kontroli a Park Praski zregenerowany
w odtruciu, nawiezieniu czarnoziemu oraz nawozu ekologicznych, nie
szkodliwych dla środowiska oraz posadzenia kilkunastu tysięcy drzew i
krzewów - w tym krzewów różanych.
Kontrola parków w Warszawie powinna się zmienić w piesze oraz liczne,
stałe, całodobowe patrole Straży Miejskiej i Policji.
Co roku trute są i wycinane w Parku Praskim drzewa, jak i coraz silniej
wycinane krzewy, że przyroda została zdewastowana w 80% w stosunku
do stanu sprzed 10 lat.
Zmniejszanie coraz większej ilości zieleni, powoduje wyniszczanie
zamieszkujących zieleń zwierząt i ptaków.
Niszczenie zieleni musi być skontrolowane i zabronione, bo zieleń
pochłania dwutlenek węgla, oczyszcza powietrze, daje specjalny
mikroklimat, wyciszenie zgiełku miasta, daje spokój, odpoczynek, w
sposób naturalny, bez leków, dla całego organizmu i prawidłowego
funkcjonowania organizmu.
Chciałabym zgłosić wniosek o pozostawienie w Warszawie ogródków
działkowych. Tworzone są plany zagospodarowania przestrzennego i w
nich nie ma ogrodów.

Uwzględniono

Ogródki działkowe są formami terenów zieleni i dotyczą ich cele określone w
Poś w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych.
Zgodnie z ustaleniami SUiKZP ROD-y położone w SPW wskazane zostały
jako tereny zieleni (w celu ich ochrony, pozostawienia jako terenów
biologicznie czynnych). Tereny mogą być użytkowane na dotychczasowych
zasadach (zapisy Studium dopuszczają przekształcenie ROD w zieleń
urządzoną). Ustalenia Studium mają swoje odzwierciedlenie w zapisach mpzp.
Część planów, które obejmują ROD ustala dla nich funkcję zieleni działkowej
bądź zieleni urządzonej z dopuszczeniem zachowania ROD (dotychczasowego
użytkowania). W przypadku, gdy mpzp zmienia przeznaczenie takiego terenu,
w większości dopuszczone jest użytkowanie RODS do czasu realizacji zapisów
planu.
Przesłano do BAiPP w zakresie dot. uwzględnienia w mpzp.
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Na stronie 128 Programu Ochrony Środowiska (POS) brak zaplanowania
(do roku 2023!!) dokończenia Południowej Obwodnicy Warszawskiej

Uwzględniono

9.

Koalicja:
Ciszej proszę!
W.O.

Czytając tekst opublikowany na stronach 36, 37 można odnieść wrażenie
dzięki Kodeksowi dobrych praktyk dotyczącemu funkcjonowania
klubokawiarni w przestrzeni m.st. Warszawy i Zarządzeniu Prezydent
Warszawy z kwietnia 2015 uciążliwości wynikające z nocnego hałasu
generowanego przez kluby jest zminimalizowane. A tak nie jest.
Władze miasta nie wdrożyły w życie Kodeksu: nie znajdziecie go na
stronie internetowej miasta, nie powołuje się na niego żadna z umów
podpisywanych z klubami przez urzędy: Zarząd Mienia m. St. Warszawy
(w trakcie spotkania w ratuszu w marcu 2015 Dyr. Zarządu stanowczo
odmówiła umieszczenia w umowach z klubami wzmianki o Kodeksie
W żadnym z klubów nie ma informacji, na temat Kodeksu. Wiele
klubów nie podpisało Kodeksu, a te które w lipcu 2014 to zrobiły szybko
o tym zapomniały.
Kodeks skierowany był do klubów, które dzierżawią nieruchomości od
miasta i są stroną umów. Zakładano, że z tej racji miasto może wywierać
wpływ na te kluby, co okazało się mrzonką. Podobnie jest z klubami,
których nie łączą żadne więzy z miastem, bo nie korzystają z miejskich
nieruchomości – Kodeks jest im w ogóle nie znany, a nawet gdyby był to
i tak nic by z tego nie wynikało. Tak samo jest z respektowaniem
Zarządzenia Prezydent Warszawy w sprawie ochrony przed hałasem, bo
skierowane jest ono do jednostek organizacyjnych i samorządowych
miasta.
W umowach urzędów miasta z klubami brak zapisów o Kodeksie
dobrych praktyk, ale są klauzule, których celem jest minimalizowanie
poziomu hałasu generowanego przez kluby (w Programie nie ma na ten
temat ani słowa). Są one coraz bardziej dokładne i szczegółowe. Ale co z
tego – kluby podpisują wszystko co im przygotuje miasto, nie mając
zamiaru przestrzegania zapisów umów. Mają pełną świadomość, że
perspektywa nocnych kontroli przestrzegania przepisów jest minimalna.
Wynika to ze zbyt skromnych zasobów służb miejskich
odpowiedzialnych za ochronę środowiska.
W Programie nie ma mowy o walce z hałasem sąsiedzkim, z czym mamy
do czynienia przede wszystkim w nocy, ale także w ciągu dnia.
Poszkodowani nie wiedzą jak sobie radzić z uciążliwym sąsiadem, na co
mogą liczyć ze strony służb porządkowych.
Aby powoływać się na „Kodeks dobrych praktyk dotyczący
funkcjonowania klubokawiarni w przestrzeni m. st. Warszawy” najpierw
należy go wdrożyć w życie: opublikować na stronie internetowej miasta,
zobowiązać wszystkie instytucje dzierżawiące miejskie nieruchomości
do uwzględniania w umowach obowiązku przestrzegania Kodeksu,

Uwzględniono
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Nie dotyczy

Uwzględniono

Poś przewiduje realizację POW – Budowa drogi S2, odc. Węzeł Puławska –
węzeł Lubelska (bez węzła). Inwestycja realizowane jest przez GDDKiA.
Termin zakończenia to 2020 r.
Poś przewiduje realizację kierunku interwencji Ograniczenie uciążliwości
lokali i imprez masowych a w jego ramach zadań m.in. Realizacja Kodeksu
dobrych praktyk… Kodeks od lipca 2014 r. jest umieszczony na stronie
www.um.warszawa.pl/sites/default/files/attach/aktualnosci/kodeks.pdf Zapisy
kodeksu są uwzględniane w umowach, nawet jeśli brak jest w nich
bezpośredniego powołania się na Kodeks.
Poś uzupełniono o link do Kodeksu.

Hałas sąsiedzki to kwestia porządku publicznego. Organy do których należy
zgłaszać się w sprawach związanych z hałasem wymienione są na stronie BIP
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/OS/rozne/Problemy_z
_halasem.htm
Poś przewiduje realizację kierunku interwencji Ograniczenie uciążliwości
lokali i imprez masowych a w jego ramach zadań m.in. Realizacja Kodeksu
dobrych praktyk… Kodeks od lipca 2014 r. jest umieszczony na stronie
http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/kodeks-dobrych-praktyk-dlaklubokawiarni-0. Zapisy kodeksu są uwzględniane w umowach, nawet jeśli

namówić Komisję klubową zrzeszającą niektóre kluby do propagowania
Kodeksu w środowisku właścicieli klubów,
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D.W.

11.

M.M.

brak jest w nich bezpośredniego powołania się na Kodeks.
Poś uzupełniono o link do Kodeksu.

Ze względu na brak narzędzi prawnych umożliwiających skuteczną
walkę z nadmiernym hałasem generowanym przez kluby konieczne jest
zainicjowanie i włączenie się do prac nad przygotowaniem i wdrożeniem
takich narzędzi. W listopadzie 2014 Ministerstwo Środowiska powołało
do życia Zespół do spraw przygotowania propozycji działań
normujących ochronę środowiska przed hałasem. Zakończył on swoją
pracę, ale wiemy, że ma być powołany nowy zespół. Biuro Ochrony
Środowiska powinno aktywnie włączyć się do jego prac.
W walce z nadmiernym hałasem klubowym wskazane byłoby czerpać
wzory z tych miast, które borykają się też z tym problemem, ale
dysponują rozwiązaniami minimalizującymi negatywne skutki.
Konieczne jest wzmocnienie kadrowe służb odpowiedzialnych za
ochronę środowiska i wyposażenie ich w sprzęt umożliwiający im
realizację zadań wynikających z programu.
Jeśli chodzi o walkę z nadmiernym hałasem to konieczne jest włączenie
do niej służb porządkowych: straży miejskiej i policji.
Kilka jednostek straży i policji powinno zostać wyposażonych w sprzęt
do pomiaru poziomu hałasu, aby dokonywać pomiarów w koniecznych
sytuacjach
Konieczne jest uzupełnienie Programu o temat hałasu sąsiedzkiego.
Rozwiązaniem jest publikowanie materiałów prezentujących przepisy,
procedury postępowania w konkretnych sytuacjach,

Nie dotyczy

Zmiany w prawie nie leżą w kompetencji Prezydenta m.st. Warszawy. Jeśli
Prezydent zostanie zaproszony przez Ministerstwo do udziału w pracach
mających na celu zmianę przepisów, będzie w nich aktywnie uczestniczyć.
Przekazano do MŚ.

Uwzględniono

Warszawa korzysta z doświadczeń innych miast jednak działania muszą się
mieścić w uwarunkowaniach określonych polskim prawem.

Nie
uwzględniono

Wykonywanie pomiarów hałasu leży poza kompetencjami Straży Miejskiej.

Nie dotyczy

Celem popularyzacji ochrony przyrody postulujemy uruchomienie strony
internetowej.
Zmniejszenie ruchu lotniczego nad osiedlami mieszkalnymi tj. Bemowo,
Bielany-Piaski.

Nie
uwzględniono
Nie dotyczy

Absolutnie niedopuszczalne jest aby uczyć latania nad osiedlami gdzie
mieszka taka ilość mieszkańców. To zagraża bezpieczeństwu! Czy
naprawdę musimy czekać na nieszczęśliwy wypadek(a już takie miały
miejsca) aby ograniczyć w/w szkolenia? Do tego dochodzi ogromny
hałas generowany przez nisko latające, przestarzałe maszyny. Raz na ok

Nie dotyczy

Hałas sąsiedzki to kwestia porządku publicznego. Organy do których należy
zgłaszać się w sprawach związanych z hałasem wymienione są na stronie BIP
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/OS/rozne/Problemy_z
_halasem.htm
Tematyka związana z ochrona środowiska jest bardzo szeroka. Informacje
zawarte są na stronach poszczególnych biur i jednostek miejskich..
Zagadnienia związane z hałasem lotniczym będą poruszone w Programie
ochrony środowiska przed hałasem. Wnioski i uwagi dot. hałasu zostaną
przekazane wykonawcy POŚPH.
Miasto angażuje się w rozwiązanie problemu m.in. poprzez:

przekazywanie korespondencji dot. lotniska właściwym organom,

włączenie się w działania mające na celu doprowadzenie do
przeniesienia lotów komercyjnych poza Warszawę,

prowadzone są postępowania administracyjne mające ograniczyć
oddziaływanie lotniska.
Zagadnienia związane z hałasem lotniczym będą poruszone w Programie
ochrony środowiska przed hałasem. Wnioski i uwagi dot. hałasu zostaną
przekazane wykonawcy POŚPH.
Miasto angażuje się w rozwiązanie problemu m.in. poprzez:

przekazywanie korespondencji dot. lotniska właściwym organom,
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12.

J.C.

13.

M.S.

14.

U.M.

2 min nad naszymi głowami przelatuje samolot! Od godz. 7 rano do
nocy(rozumiem, że uczniowie szkolą tzw. "loty nocne") we wszystkie
dni tygodnia (najczęściej w weekendy i święta!) Apelujemy i
podpisujemy się za ograniczeniem lotów szkoleniowych z lotniska
Babice!
Ruch samolotowy i związany z nim hałas nad osiedlem (Żoliborz III)
przekracza wszelkie normy - przy dobrej pogodzie samoloty przelatują
nad osiedlem nawet co kilka minut.
Apeluję o radykalne zmniejszenie liczby przelotów po kręgu nad
lotniskowym, np. poprzez zakazanie wielokrotnych lotów po kręgu przez
tą samą maszynę.



Nie dotyczy

Zabezpieczenie środowiska naturalnego (drzewa, zieleń, zwierzęta)
jeszcze na etapie przygotowywania planów miejscowych. Szersze
konsultacje w tym zakresie i większa partycypacja mieszkańców.

Uwzględniono

Zabezpieczenie środowiska naturalnego (drzewa, zieleń, zwierzęta)
jeszcze na etapie projektowania inwestycji mocno na nie
oddziaływujących. Najlepszym przykładem jest budowa gazociągu
wysokiego ciśnienia nad Kanałem Żerańskim, gdzie kwestia
ograniczenia wycinki drzew (planowano wyciąć ich nawet 3000!) oraz
rekompensaty za zniszczenia powstałe w wyniku ww. inwestycji,
pojawiły się dopiero po podniesieniu tematu przez stronę społeczną.
Prezentowanie decyzji administracyjnych (pozwolenia na budowę,
pozwolenia na wycinkę drzew, decyzje środowiskowe itp.) w jednolitej
formie, np. na ogólnodostępnym portalu.

Uwzględniono

Ograniczenie wycinki drzew do minimum. Wiele drzew jest wycinanych
bez żadnego konkretnego powodu, poza tym, że kolidują z inwestycjami,
np. gazociąg nad Kanałem Żerańskim czy żłobek na ul. Krzyżówki.
Większość tych drzew można przesadzić, ponieważ są zdrowe i
wartościowe, a ich odtworzenie może zabrać kilkadziesiąt lat.

Uwzględniono

Intensywny ruch lotniczy na lotnisku Babice. Liczba przelotów po kręgu
musi ulec radykalnemu zmniejszeniu. Należy zakazać lotów
wielokrotnych po kręgu przez tę samą maszynę.

Nie dotyczy
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Uwzględniono

włączenie się w działania mające na celu doprowadzenie do
przeniesienia lotów komercyjnych poza Warszawę,
prowadzone są postępowania administracyjne mające ograniczyć
oddziaływanie lotniska.

Zagadnienia związane z hałasem lotniczym będą poruszone w Programie
ochrony środowiska przed hałasem. Wnioski i uwagi dot. hałasu zostaną
przekazane wykonawcy POŚPH.
Miasto angażuje się w rozwiązanie problemu m.in. poprzez:

przekazywanie korespondencji dot. lotniska właściwym organom,

włączenie się w działania mające na celu doprowadzenie do
przeniesienia lotów komercyjnych poza Warszawę,

prowadzone są postępowania administracyjne mające ograniczyć
oddziaływanie lotniska.
W Poś uwzględniono zadania, których realizacja sprzyjać będzie ochronie
terenów zieleni oraz bioróżnorodności (obszar: Zasoby przyrodnicze). Miasto
prowadzi również szerokie konsultacje podejmowanych działań (rozdz. 2.9.
Świadomość ekologiczna mieszkańców, partycypacja społeczna, edukacja
ekologiczna)
W Poś uwzględniono zadania, których realizacja sprzyjać będzie ochronie
terenów zieleni (obszar: Zasoby przyrodnicze). Analiza oddziaływania na
przyrodę przeprowadzane jest w ramach postępowań w sprawie wydania
decyzji środowiskowych.
Planowane jest również skoordynowanie działań związanych z identyfikacją
przyszłych, możliwych wycinek roślinności wynikających z planowanych
inwestycji infrastrukturalnych.
Dodano zadanie Utworzenie i udostępnienie bazy danych o wnioskach o
wydanie zezwoleń i zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów.
Decyzje środowiskowe publikowane będą w administrowanej przez GDOŚ
bazie danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz
strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko
W Poś uwzględniono zadania, których realizacja sprzyjać będzie ochronie
terenów zieleni (obszar: Zasoby przyrodnicze). Analiza oddziaływania na
przyrodę przeprowadzane jest w ramach postępowań w sprawie wydania
decyzji środowiskowych.
Planowane jest również skoordynowanie działań związanych z identyfikacją
przyszłych, możliwych wycinek roślinności wynikających z planowanych
inwestycji infrastrukturalnych.
Zagadnienia związane z hałasem lotniczym będą poruszone w Programie
ochrony środowiska przed hałasem. Wnioski i uwagi dot. hałasu zostaną
przekazane wykonawcy POŚPH.
Miasto angażuje się w rozwiązanie problemu m.in. poprzez:
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Z.B.
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17.

M.N.

Wyścigi samochodowe na płycie Autodromu Bemowo. Jeżeli takie
“zabawy” muszą odbywać się w sąsiedztwie terenów gęsto zaludnionych
powinny być one odizolowane ekranami dźwiękochłonnymi. Płyta
wyścigów powinna być spłukiwana, aby obniżyć stężenie szkodliwych
pyłów.
Częste spłukiwanie jezdni w okresie ograniczonych opadów
atmosferycznych, aby obniżyć stężenie szkodliwych produktów
transportu samochodowego.
Potężny hałas, który jest skutkiem lotów szkoleniowych organizowanych
przez prywatne firmy korzystające z lotniska Babice. Uciążliwość hałasu
jest trudna do zniesienia zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim. To
doprawdy wyjątkowa sytuacja, w której loty szkoleniowe odbywają się
tuż nad dachami osiedli mieszkaniowych, rzadko bowiem się zdarza,
żeby piloci trzymali się wyznaczonej linii lotu. Jeśli nie ma możliwości
w ogóle zakazania lotów szkoleniowych na tym obszarze, to
przynajmniej powinna być ograniczona ich liczba.

Nie dotyczy

Zarządzona przez Marszałka Województwa Mazowieckiego analiza
porealizacyjna dla drogi S-8 od węzła Konotopa do węzła Prymasa
Tysiąclecia została ograniczona do analizy hałasu. Ograniczenie takie
jest nieuzasadnione i niezgodne z obowiązującymi przepisami.
Wykazane w cząstkowej analizie przekroczenia hałasu świadczą o
wykonaniu projektu bez należytej staranności i przezorności. Skutkuje to
domniemaniem, że inne parametry mogą być również przekroczone.
Wnioskujemy o:
- doprowadzenie do wykonania pełnej analizy porealizacyjnej dla drogi
S-8 od węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecia,
- przeanalizowanie zasadności decyzji o budowie dróg tranzytowych
przez Warszawę i rozważenie możliwości budowy pozamiejskiej
obwodnicy tranzytowej
Jestem mieszkańcem Marymontu - Kaskady i codziennie doświadczam
niezwykle uciążliwego hałasu wywołanego nieustannie przelatującymi
samolotami i helikopterami.
Natężenie hałasu wzrasta z miesiąca na miesiąc. Hałas bardzo
negatywnie i w wymierny sposób wpływa na moje zdrowie.
W związku z tym zwracam sie do pani Prezydent Hanny Gronkiewicz
Waltz o spowodowanie zamknięcia Lotniska Warszawa-Babice

Nie dotyczy
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Uwzględniono

Nie dotyczy

Nie dotyczy

przekazywanie korespondencji dot. lotniska właściwym organom,
włączenie się w działania mające na celu doprowadzenie do
przeniesienia lotów komercyjnych poza Warszawę,

prowadzone są postępowania administracyjne mające ograniczyć
oddziaływanie lotniska.
Zagadnienia związane z hałasem przemysłowym będą poruszone w Programie
ochrony środowiska przed hałasem. Wnioski i uwagi dot. hałasu zostaną
przekazane wykonawcy POŚPH.
Poś przewiduje Interwencyjne zmywanie ulic w przypadku wystąpienia
wysokich stężeń pyłu zawieszonego (w ramach działań interwencyjnych
wynikających z WIP).
Zagadnienia związane z hałasem lotniczym będą poruszone w Programie
ochrony środowiska przed hałasem. Wnioski i uwagi dot. hałasu zostaną
przekazane wykonawcy POŚPH.
Miasto angażuje się w rozwiązanie problemu m.in. poprzez:

przekazywanie korespondencji dot. lotniska właściwym organom,

włączenie się w działania mające na celu doprowadzenie do
przeniesienia lotów komercyjnych poza Warszawę,

prowadzone są postępowania administracyjne mające ograniczyć
oddziaływanie lotniska.
Przekazano do Marszałka Województwa Mazowieckiego, w którego
kompetencjach pozostaje nałożenie obowiązku analizy porealizacyjnej.

Zagadnienia związane z hałasem lotniczym będą poruszone w Programie
ochrony środowiska przed hałasem. Wnioski i uwagi dot. hałasu zostaną
przekazane wykonawcy POŚPH.
Miasto angażuje się w rozwiązanie problemu m.in. poprzez:

przekazywanie korespondencji dot. lotniska właściwym organom,

włączenie się w działania mające na celu doprowadzenie do
przeniesienia lotów komercyjnych poza Warszawę,



18.

M.W.

19.

R.W.

20.

J.W, I.G.

Lotnisko (Warszawa-Babice) jest uciążliwą częścią infrastruktury
mojego otoczenia (osiedle Piaski E) z powodu latających stale nad głową
samolotów. W związku z bliskością umiejscowienia tego obiektu
względem mojego miejsca zamieszkania, wszelkie maszyny latające,
startując, bądź podchodząc do lądowania, przelatują na tyle blisko, iż
uniemożliwiają normalne funkcjonowanie.
W związku z powyższym pragnę zaznaczyć, iż ograniczenie samolotów
korzystających z lotniska Warszawa Babice jest rzeczą priorytetową dla
mieszkańców okolicznych terenów.
Warto chronić rezerwaty Przyrody na Wiśle jednocześnie z lepszym ich
udostępnieniem turystycznym np. przez zbudowanie punktów do
obserwowania ptaków, tablice informacyjne, ścieżki rowerowe i
spacerowe, oraz posprzątać śmiecie których nad Wisłą leży zbyt dużo.
Trzeba wrócić do międzywojennej koncepcji pasów zieleni jako
korytarzy przewietrzających miasto i zakazać wnoszenia w ich obrębie
wyższej zabudowy niż jednopiętrowa.

Nie dotyczy

Trzeba zadbać o ochronę zielonej otuliny Miasta oraz lepsze jej
zagospodarowanie w celach rekreacyjnych
Zadbać, aby tereny: Mazowiecki i Chojnowski Park Krajobrazowy,
Kampinowski Park Narodowy, Lasy Legionowskie wraz z Choszczówką,
Lasy wokoło Nieporętu, Olszynka Grochowska, Las Kabacki, Las
Bielański, Park Młociny, oraz Poligony Wojskowe w Okolicach
Rembertowa, Okuniewa Wesołej Sulejówka nigdy nie były dostępne do
intensywnej zabudowy zwłaszcza deweloperki mieszkaniowej
Zagospodarowanie odpadów zielonych: odbiór, kompostowanie, oddanie
do ogrodu właścicielom lub wykorzystanie w terenach zieleni.

Nie dotyczy
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Nie dotyczy

Uwzględniono

prowadzone są postępowania administracyjne mające ograniczyć
oddziaływanie lotniska.

Zagadnienia związane z hałasem lotniczym będą poruszone w Programie
ochrony środowiska przed hałasem. Wnioski i uwagi dot. hałasu zostaną
przekazane wykonawcy POŚPH.
Miasto angażuje się w rozwiązanie problemu m.in. poprzez:

przekazywanie korespondencji dot. lotniska właściwym organom,

włączenie się w działania mające na celu doprowadzenie do
przeniesienia lotów komercyjnych poza Warszawę,

prowadzone są postępowania administracyjne mające ograniczyć
oddziaływanie lotniska.
Nadzór nad rezerwatami przyrody leży w kompetencjach RDOŚ.
Przekazano do RDOŚ
Poś przewiduje realizację zadania Zapewnienie funkcjonowania korytarzy
wymiany powietrza. Ochrona korytarzy odbywa się poprzez wprowadzanie
odpowiednich zapisów do miejscowych planów zagospodarowanie
przestrzennego.
Dodano zadanie: Wykonanie analiz i ocen pod kątem wyznaczenia
obszarów priorytetowych do objęcia mpzp w celu ochrony wartości i
funkcji przyrodniczych, hydrologicznych i klimatycznych w skali
ogólnomiejskiej i lokalnej.
Dzięki temu kwestie ochrony środowiska będą jednym z priorytetów w
uchwalaniu mpzp.
Poś odnosi się do obszaru m.st. Warszawy.

Uwzględniono

Jednym z kierunków interwencji Poś mających na celu ochronę zasobów
przyrodniczych jest Ograniczenie presji urbanistycznej. W SUiKZP i w mpzp
na terenach podlegających ochronie położonych w granicach Warszawy
respektowane są przepisy dotyczące ich ochrony (m.in. plany ochrony).

Częściowo
uwzględniono

Sposób postępowania z odpadami zielonymi został określony w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy. Odpady odbierane
są od właścicieli nieruchomości od kwietnia do listopada. Właściciel
nieruchomości może przekazywać odpady zielone poza harmonogramem do
punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tzw. PSZOK.
Dodatkowo dopuszczono kompostowanie odpadów zielonych przydomowych
kompostownikach, pod warunkiem, iż nie jest on uciążliwy dla otoczenia.
Kompostowanie poza kompostownikami przydomowymi, może wiązać się z

Edukacja w zakresie wpływu jakości gleby i podłoży na jakość i stan
roślin w terenach zieleni – zwiększenie świadomości obywateli o
bioróżnorodności gleb, ich „żyzności biologicznej” i wpływu na trwałość
nasadzeń inwestycyjnych.
Modyfikacje zimowego utrzymania ulic z uwagi na stan roślin i gleby

Uwzględniono

Ograniczenie rozprzestrzeniania gatunków inwazyjnych w terenach
zagospodarowanych oraz na terenach oczekujących na rozbudowę
inwestycyjną – nakaz usuwania gatunków inwazyjnych

Uwzględniono

Propagowanie i nagradzanie za mini zbiorniki retencyjne wód
opadowych na terenach budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego.

Uwzględniono

Redukcja trawników ma na rzecz powierzchni zadarnionych innymi
roślinami – z gatunkami rodzimymi .
Zmiana „miejskich wysp ciepła” poprzez mycie ulic i drzew w okresach
ekstremalnych. Mycie drzew to również czynnik ograniczający populacje
szkodników liści.
Wykonywanie planów inwestycyjnych w oparciu o mapy
inwentaryzacyjne dendrologiczne uwzględnienie zasięgu koron drzew i
systemów korzeniowych
Dot. 2.5 Powierzchnia ziemi
Trwałe przekształcanie gleb dokonuje się także na terenach
rekreacyjnych. Myślę, że należałoby się zatroszczyć o to, żeby
zmaksymalizować ilość powierzchni ekologicznych: naturalnych i
przepuszczalnych. Dotyczy to przede wszystkim miejsc zabaw
dziecięcych, gdzie stosuje się coraz częściej nawierzchnie sztuczne,
określa się je często jako bezpieczne. Te same parametry posiada żwir
(śr. 02-08 mm), piasek, kora drzewa lub wióry drewniane – a są to
materiały i surowce naturalne, trwałe lub biodegradowalne. Mówią o tym
m.in. wydane przez Miasto książeczki prof. Marka Kosmali. Myślę że

Uwzględniono
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Uwzględniono

Uwzględniono

Nie dotyczy

Uwzględniono

uciążliwościami wynikającymi ze skali procesu.
Ponadto, zgodnie z podpisanymi umowami z podmiotami odbierającymi
odpady komunalne, odpady zielone są przekazywane do instalacji klasy
RIPOK, w których podlegają zagospodarowaniu. W wyniku zagospodarowania
powstaje produkt komercyjny, którego dysponentem jest właściciel instalacji.
Miasto nie ma wpływu na sposób wykorzystania tego produktu. Jednakże
miasto w ramach kształtowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi
przeprowadzi analizę możliwość wprowadzenia otrzymywania kompostu w
zamian za przekazana do instalacji odpady zielone.
W Poś przedstawiono szeroki program edukacji ekologicznej. Również tego
rodzaju działania będą mogły być realizowane w ramach akcji edukacyjnych.
Poś przewiduje realizację zadania Ograniczanie stosowania chemicznych
środków zimowego utrzymania dróg oraz ochrona gleby poprzez stosowanie
osłon
Poś przewiduje zadanie Uwzględnianie zasad ochrony bioróżnorodności przy
rewitalizacji, modernizacji i tworzeniu obiektów terenów zieleni.
Kwestie gatunków inwazyjnych poruszone są również w Standardach
kształtowania zieleni Warszawy, stanowiących załącznik do Poś.
Propozycja wpisuje się w ogólny zapis ujęty w Poś, aby retencjonować wodę w
miejscu ich powstania. Poś przedstawia też szeroki program edukacji
ekologicznej, w ramach którego propagowane mogą być tego typu zachowania.
Standardy kształtowania zieleni Warszawy, stanowiące załącznik do Poś,
przewidują tworzenie m.in. łąk kwietnych.
Poś przewiduje realizację kierunku interwencji Zmywanie ulic w celu
ograniczenia pylenia
W procesie inwestycyjnym wpływ na zieleń analizowany jest w ramach
postępowania
w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach. Wynika to z uregulowań prawnych.
Propozycja wpisuje się w jednym z celów Poś – zwiększenie retencji wodnej i
gruntowej.
Odnoszenie się do konkretnych przypadków wykracza poza zakres Poś.
Wskazówki i zalecenia dot. placów zabaw, w tym poradnik Naturalne place
zabaw dostępne są na stronie http://placezabaw.um.warszawa.pl

trzeba z nich skorzystać w uświadamianiu urzędników, projektantów i
mieszkańców.

21.

I.G.

Obok punktu 2.6.1 odpady komunalne, 2.6.2 odpady przemysłowe
powinien pojawić się punkt 2.6.3. odpady zielone.
„Odpady zielone” to przede wszystkim odpady ogrodowe: liście, trawa,
które w chwili obecnej trafiają do śmieci ogólnych. Odpady zielone
pochodzące z terenów zieleni osiedlowych (domy jednorodzinne,
administracje, wspólnoty, spółdzielnie) są najprostsze do przetworzenia
na kompost i ziemie ogrodniczą. Tak przetworzony substrat jest
pełnowartościowy i mógłby w postaci ziemi trafić z powrotem do osiedli
mieszkaniowych.

Częściowo
uwzględniono

Zwiększenia dopłat do wymiany kopcących pieców do ogrzewania
domów na gazowe czy też pompy ciepła

Uwzględniono

Zmniejszenia dozwolonej liczby samochodów, które mogą wjechać do
Warszawy i/lub ograniczenia wjazdu dla samochodów które wykazują
duże emisje spalin, zwłaszcza diesli.

Uwzględniono

27

Odpady zielone należą do grupy odpadów komunalnych, w związku z tym nie
ma konieczności tworzenia osobnego punktu, poświęconego odpadom
zielonym.
Sposób postępowania z odpadami zielonymi został określony w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy. Odpady odbierane
są od właścicieli nieruchomości od kwietnia do listopada. Właściciel
nieruchomości może przekazywać odpady zielone poza harmonogramem do
punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tzw. PSZOK.
Dodatkowo dopuszczono kompostowanie odpadów zielonych w
przydomowych kompostownikach, pod warunkiem, iż nie jest on uciążliwy dla
otoczenia.
Ponadto, zgodnie z podpisanymi umowami z podmiotami odbierającymi
odpady komunalne, odpady zielone są przekazywane do instalacji klasy
RIPOK, w których podlegają zagospodarowaniu. W wyniku zagospodarowania
powstaje produkt komercyjny, którego dysponentem jest właściciel instalacji.
Miasto nie ma wpływu na sposób wykorzystania tego produktu. Jednakże
miasto w ramach kształtowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi
przeprowadzi analizę możliwość wprowadzenia otrzymywania kompostu w
zamian za przekazana do instalacji odpady zielone.
Dodano zdanie: System zachęt dla mieszkańców mający na celu podłączenie
do sieci ciepłowniczej lub wymianę kotłów na paliwa stałe, w tym zmiana
uchwały Rady m.st. Warszawy ws. zasad udzielania dotacji celowej na
finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy
służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.
Brak jest obecnie możliwości prawnych wprowadzenia takiego rozwiązania .
Niezależnie od tego prowadzonych jest szereg działań mających ograniczyć
wpływ transportu samochodowego na jakość powietrza. W Poś przywołane są
dwa najważniejsze dokumenty związane z rozwojem systemu transportowego
Warszawy, tj. Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego
Warszawy… (Strategia transportowa), oraz projekt Warszawskiej polityki
mobilności, poddawany obecnie (do 10 października br.) konsultacjom
społecznym. W obu dokumentach znajdują się cele i kierunki działań, w
których podkreślono konieczność zapewnienia równowagi w wykorzystaniu
samochodów i transportu zbiorowego, z uwzględnieniem ważnej roli ruchu
pieszego i rowerowego. Od 2009 r. (od uchwalenia Strategii transportowej),
władze Miasta konsekwentnie realizują zapisane w niej zadania, w tym przede
wszystkim dotyczące rozwoju i modernizacji komunikacji miejskiej i
infrastruktury rowerowej oraz integracji systemów transportowych.
Realizowany jest także program budowy parkingów P+J, których zadaniem

22.

M.B.

Wpisanie do Programu Ochrony Środowiska działania polegającego na
finansowaniu wymiany starych kotłów na nowe - w jak największym
stopniu, najlepiej 100%,

Uwzględniono

23.

L.G.

Uwzględnienie w konsultowanym Programie Ochrony Środowiska
dotacji do wymiany pieców tzw. kopciuchów na piece gazowe

Uwzględniono

24.

A.S.

Wątpliwości budzą dane zawarte w rozdziale „Gospodarka odpadami” w
tabeli 2.6.3. (zestawienie sposobów zagospodarowania lub
unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Warszawie w latach 2013 –
2014) oraz tabeli 2.6.4. (masa odpadów komunalnych odebranych z
terenu m.st. Warszawy i przekazanych do składowania w latach 2013 i
2014), dotyczące ilości odpadów podlegających sortowaniu i masy
odpadów przekazanych do składowania. Procesy mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych należą do procesów
unieszkodliwiania odpadów określonych w załączniku nr 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) –
przetwarzanie mechaniczne: proces D13, przetwarzanie biologiczne –
proces D8. Natomiast w przypisie tabeli 2.6.3., mechaniczno-biologiczne
przetwarzanie zaliczono do procesów odzysku i umieszczono w pozycji
„sortowanie”. Ponieważ sortowanie odpadów zebranych selektywnie i
mechaniczna obróbka odpadów zmieszanych to zupełnie różne procesy,
zasadnym jest przedstawić dane dotyczące tych dwóch procesów w
osobnych pozycjach w tabeli. Ponadto, należy zwrócić uwagę, że w
tabeli 2.6.4 podano jedynie masę zmieszanych odpadów komunalnych
przekazanych do składowania, nie uwzględniono natomiast pozostałych
rodzajów odpadów kierowanych na składowiska, tj. stabilizat po
procesach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz
pozostałości po sortowaniu odpadów zebranych selektywnie.

Nie
uwzględniono
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jest zachęcenie kierowców do pozostawienia samochodu na obrzeżach miasta i
kontynuowania podróży komunikacją zbiorową. W nowej perspektywie
finansowej UE, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
zaplanowana jest budowa sytemu parkingów strategicznych P+J przy
przystankach kolejowych SKM w Warszawie oraz poza jej granicami.
Dodano zdanie: System zachęt dla mieszkańców mający na celu podłączenie
do sieci ciepłowniczej lub wymianę kotłów na paliwa stałe, w tym zmiana
uchwały Rady m.st. Warszawy ws. zasad udzielania dotacji celowej na
finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy
służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.
Dodano zdanie: System zachęt dla mieszkańców mający na celu podłączenie
do sieci ciepłowniczej lub wymianę kotłów na paliwa stałe, w tym zmiana
uchwały Rady m.st. Warszawy ws. zasad udzielania dotacji celowej na
finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy
służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.
W tabelach 2.6.3. oraz 2.6.4. zostały przedstawione dane uzyskane na
podstawie kwartalnych sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (w
brzmieniu opublikowanym w Dz. U. 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.),
składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości z terenu m.st. Warszawy w latach 2013 i 2014. W
sprawozdaniu przedsiębiorca wskazywał m.in. informacje o masie pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w
przypadku, gdy prowadził segregację odpadów w sortowni niebędącej częścią
regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (tzw. RIPOK).
Wzór sprawozdania kwartalnego, określony w załączniku nr 1 rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań
[…] (Dz. U. poz. 630), nie uwzględniał konieczności wskazywania informacji
o masie wytworzonego po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania
(tzw. MBP) stabilizatu kierowanego do składowania. Dlatego też w tabeli
2.6.4. wskazano wyłącznie informacje o masie odpadów komunalnych
odebranych z terenu m.st. Warszawy i przekazanych bezpośrednio do
składowania. Masa pozostałości z sortowania o kodzie 19 12 12, nie
spełniających wymagań §6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów komunalnych (Dz. U. poz. 1052) i przekazanych do składowania
została wskazana w części dotyczącej osiągniętego poziomu ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do
składowania w roku 2013 i 2014.
W odniesieniu do danych zawartych w tabeli 2.6.3. należy zauważyć,że w
tamtych czasie (lata 2013 – 2014) obowiązywało rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych, które nie klasyfikowało procesu MBP

25.

R.B.

Liczba przelotów po kręgu nad lotniskowym musi ulec radykalnemu
zmniejszeniu. Wystarczy, że zakaże się lotów wielokrotnych po kręgu
przez tą samą maszynę.

Nie dotyczy

26.

R.Ć.

Nieustanny hałas dochodzący z lotnika i z terenu samochodowego toru
rajdowego na przy ul. Powstańców Śląskich.
Prośba o radykalne zmniejszenie liczby przelotów w kręgu nad
lotniskowym.

Nie dotyczy

27.

Stowarzyszeni
e Ciche Niebo
nad Warszawą
Z.F.

Wnosimy o rozważenie umieszczenia w Programie ochrony środowiska
w części poświęconej hałasowi lotniczemu emitowanemu przez
lotnictwo cywilne z lotniska Babice następujących zapisów:
1.Należy zobowiązać zarządzającego lotniskiem do dokładniejszego
monitorowania hałasu z uwzględnieniem przepisów określających
sposób prowadzenia pomiaru hałasu lotniczego i opinii mieszkańców

Nie dotyczy

29

jako proces odzysku i/lub unieszkodliwiania określonego w załącznikach 1 i 2
do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z
późn. zm.). Jednocześnie należy zaznaczyć, iż podmioty prowadzące instalacje
MBP posiadały decyzje administracyjne w zakresie odzysku odpadów, w
których proces mechanicznego jak i biologicznego przetwarzania odpadów był
prowadzony jako proces R12. W związku z powyższym w przedmiotowych
sprawozdaniach podmioty odbierające odpady komunalne przypisywały
instalacjom MBP oraz sortowniom proces zagospodarowania wynikający z
decyzji, tj. R12. Dlatego też nie ma możliwości rozdzielenia informacji o
przetwarzanych odpadach z podziałem na dwa procesy R12 (sortowanie) i
D13/D8 (MBP). Podkreślić należy, iż projekt nowego rozporządzenia w
sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
zakładający m.in. dostosowanie sposobu klasyfikowania procesów
mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów do obecnie
określonych w ustawie o odpadach procesów unieszkodliwiania odpadów, co
miało na celu m.in. ujednolicenie klasyfikowania procesów, aby stworzyć te
same warunki dla podmiotów prowadzących instalacje i zagwarantować
równość tych podmiotów wobec prawa, ostatecznie nie wszedł w życie.
Zagadnienia związane z hałasem lotniczym będą poruszone w Programie
ochrony środowiska przed hałasem. Wnioski i uwagi dot. hałasu zostaną
przekazane wykonawcy POŚPH.
Miasto angażuje się w rozwiązanie problemu m.in. poprzez:

przekazywanie korespondencji dot. lotniska właściwym organom,

włączenie się w działania mające na celu doprowadzenie do
przeniesienia lotów komercyjnych poza Warszawę,

prowadzone są postępowania administracyjne mające ograniczyć
oddziaływanie lotniska.
Zagadnienia związane z hałasem lotniczym będą poruszone w Programie
ochrony środowiska przed hałasem. Wnioski i uwagi dot. hałasu zostaną
przekazane wykonawcy POŚPH.
Miasto angażuje się w rozwiązanie problemu m.in. poprzez:

przekazywanie korespondencji dot. lotniska właściwym organom,

włączenie się w działania mające na celu doprowadzenie do
przeniesienia lotów komercyjnych poza Warszawę,

prowadzone są postępowania administracyjne mające ograniczyć
oddziaływanie lotniska.
Zagadnienia związane z hałasem lotniczym będą poruszone w Programie
ochrony środowiska przed hałasem. Wnioski i uwagi dot. hałasu zostaną
przekazane wykonawcy POŚPH.
Miasto angażuje się w rozwiązanie problemu m.in. poprzez:

przekazywanie korespondencji dot. lotniska właściwym organom,

włączenie się w działania mające na celu doprowadzenie do

28.

T.N.

trasy kręgu nad lotniskowego co do posadowienia przyrządów
2.W bliskim terminie należy ograniczyć liczbę przelotów po kręgu nad
lotniskowym lotniska Babice w sposób uniemożliwiający wykonywanie
przelotów wielokrotnych przez tą samą maszynę ograniczając ruch
cywilny do pojedynczych startów i lądowań.
3.W dalszej perspektywie należy dążyć do całkowitego wyprowadzenia
cywilnego lotnictwa General Aviation poza centrum Warszawy i
pozyskanie lokalizacji poza Warszawą, przynajmniej dla lotnictwa
szkoleniowego.
Zapisy dotyczące działań z gatunkami ekspansywnymi (i obcymi) flory i
fauny powinny być uwzględnione. do tych gatunków powoli zaczyna się
zaliczać się Thuja oraz Picea abies i Picea pungens. Mieszkańcy sadzą te
rośliny a potem nie można się tego pozbyć jak urośnie za duże

Tworzenie bazy danych dotyczących m.in. drzew jest koniecznością.
Szacunkowe inwentaryzacje (np na podstawie ortofoto) powinny jednak
zaczynać wkraczać na zieleń prywatną, spółdzielnianą etc. Udział zieleni
miejskiej- parki, przyuliczne, nadwiślańskie, stanowi tylko część całości.
A bez choćby pobieżnej wiedzy na temat pozostałej zieleni trudno jest
omawiać system przyrodniczy miasta w sposób kompleksowy.
2b) Cmentarze nie mają zrobionych inwentaryzacji zieleni, którą można
by było przetransferować do GIS'a- błąd gdyż zazwyczaj stanowią one
istotne punkty na mapie zieleni miejskiej. Na ortofoto nie znalazłem
także informacji o parkach ZOM np Fosa i Stoki Cytadeli.
Konieczne jest opracowanie strategii wymiany stołecznych topoli. Za
10-15 lat znaczna większość będzie się kończyć- już teraz trwają
wycinki. Wielkie Populusy nigry i alby są wycinane i tyle. W niektórych
miejscach udział topoli jest bardzo duży i szybka wycinka bez
wcześniejszych nasadzeń zastępczych spowoduje znaczne zmiany
przestrzenne i przyrodnicze. Nie wspominając o stronie społecznej.
Miasto nie dysponuje narzędziami pozwalającymi na finansowe wsparcie
prywatnych osób zajmujących się inicjatywami, których wkładem jest
czas albo przekazywanie wiedzy. Jeśli ktoś chodzi i opiekuje się
drzewami albo liczy ptaki na własną rękę etc nie ma szansy na dostanie
ani złotówki wsparcia bo nie są to dotacje celowe np. kupno komputera
albo aparatu, nie wiadomo też z początku jaki efekt zostanie osiągnięty.
W kontekście niedofinansowania WOŚ'ów, BOŚ'u, i w zasadzie
wszystkich sektorów zieleni miejskiej, braku pracowników którzy mogli
by się zajmować tego typu żmudnymi terenowymi pracami, tego typu
wkład mógłby okazać się bezcenny.
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Uwzględniono

Uwzględniono

przeniesienia lotów komercyjnych poza Warszawę,
prowadzone są postępowania administracyjne mające ograniczyć
oddziaływanie lotniska.

Poś przewiduje zadania Uwzględnianie zasad ochrony bioróżnorodności przy
rewitalizacji, modernizacji i tworzeniu obiektów terenów zieleni oraz
Kształtowania liczebności poszczególnych składników fauny miasta na
poziomie optymalnym pod względem przyrodniczym i ich roli w mieście wraz z
zachowaniem/wzbogacaniem jej różnorodności (gatunkowej i ekologicznej
Kwestie gatunków inwazyjnych poruszone są również w Standardach
kształtowania zieleni Warszawy, stanowiącym załącznik do Poś.
Poś przewiduje realizacje zadania Tworzenie bazy danych o zieleni. Planowane
jest objecie inwentaryzacja całego obszaru miasta. Do tej pory
zinwentaryzowana została zieleń przyuliczna oraz kilkanaście obiektów
terenów zieleni zarządzanych przez m.st. Warszawa.

Uwzględniono

W Poś ujęto zadanie Opracowanie planu i zasad wymiany drzewostanu w
nasadzeniach przyulicznych.

Uwzględniono

Miasto dysponuje narzędziami wspierających i finansujących inicjatywy
mieszkańców. Jednym z nich jest budżet partycypacyjny opisany w rozdz.2.9
Świadomość ekologiczna mieszkańców, partycypacja społeczna, edukacja
ekologiczna.
W tym samym rozdziale dodano informacje na temat innych narzędzi:
Inicjatywy lokalnej i Małych grantów.

29.

A.G.-J.

30.

G.S.

Brakuje jednolitego systemu informacji wizualnej obiektów zieleni. Co
więcej takie rozwiązanie jest opracowane od wielu lat i (nie mogę pojąć
czemu) wciąż jest niewykorzystane:
http://www.macieksobczak.com/329594/3349759/all-categories/paw
informacje dotyczące pomników przyrody powinny być dostępne
publicznie. W tej chwili jako osoba spoza BOŚ nie mogę dotrzeć do
"teczki" danego obiektu i dowiedzieć się np. kiedy i na czyj wniosek
ustanowiony był dany pomnik albo jakie działania były podejmowane
wobec PP na przestrzeni lat.
Prośba o radykalne zmniejszenie liczby przelotów po kręgu nad
lotniskowym. Wystarczy, że zakaże się lotów wielokrotnych po kręgu
przez tą samą maszynę(Lotnisko Babice)

Uwzględniono

Poś przewiduje realizacje zadania Tworzenie bazy danych o zieleni.

Uwzględniono

Wszystkie dane dotyczące pomników przyrody są dostępne w Biurze Ochrony
Środowiska i podlegają udostępnieniu.
Dodano zadanie Uruchomienie strony internetowej dedykowanej pomnikom
przyrody.

Nie dotyczy

W programie muszą się znaleźć konkretne zapisy (zapis o ograniczeniu
maksymalnej liczby lotów w ciągu godziny jest niekonkretny). Musi
zostać uściślone kiedy nastąpi ograniczenie ilości przelotów na godzinę i
do jakiej liczby przelotów. Ponadto, należy całkowicie zakazać lotów
szkoleniowych w weekendy i święta oraz w godzinach 6-8 w dni
powszednie. Należy zakazać lotów wielokrotnych tej samej maszyny po
kręgu.

Nie dotyczy

Należy obniżyć obecny limit prędkości na trasie AK dla samochodów
ciężarowych.
Należy zapisać wyraźnie działania na rzecz ograniczania ruchu
samochodowego indywidualnego w centrum Warszawy poprzez
redystrybucję przestrzeni na rzecz pieszych i rowerzystów w strefie
śródmiejskiej.

Nie dotyczy

Zagadnienia związane z hałasem lotniczym będą poruszone w Programie
ochrony środowiska przed hałasem. Wnioski i uwagi dot. hałasu zostaną
przekazane wykonawcy POŚPH.
Miasto angażuje się w rozwiązanie problemu m.in. poprzez:

przekazywanie korespondencji dot. lotniska właściwym organom,

włączenie się w działania mające na celu doprowadzenie do
przeniesienia lotów komercyjnych poza Warszawę,

prowadzone są postępowania administracyjne mające ograniczyć
oddziaływanie lotniska.
Zagadnienia związane z hałasem lotniczym będą poruszone w Programie
ochrony środowiska przed hałasem. Wnioski i uwagi dot. hałasu zostaną
przekazane wykonawcy POŚPH.
Miasto angażuje się w rozwiązanie problemu m.in. poprzez:

przekazywanie korespondencji dot. lotniska właściwym organom,

włączenie się w działania mające na celu doprowadzenie do
przeniesienia lotów komercyjnych poza Warszawę,

prowadzone są postępowania administracyjne mające ograniczyć
oddziaływanie lotniska.
Przekazano zarządcy drogi, tj. GDDKiA
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Uwzględniono

Poś przewiduje zadania Rozwój i promocja systemu transportu publicznego.
Wprowadzanie ułatwień dla pasażerów oraz Rozbudowa systemu dróg dla
rowerów i innej infrastruktury rowerowej, promocja ruchu rowerowego.
Przywołany w Poś projekt dokumentu Warszawska polityka mobilności
przewiduje działania, których celem jest zachęcenie mieszkańców miasta do
odbywania podróży pieszo, rowerem i środkami transportu zbiorowego oraz
zniechęcenia do wykorzystania samochodów. Działania te dotyczyć będą m.in.
przekształceń przestrzeni publicznych i przywracania im ich społecznych
funkcji, eliminacji barier i utrudnień w ruchu pieszym i rowerowym a także
rozwijanie spójnej i gęstej sieci tras i parkingów rowerowych..
Od 2009 r., tj. od uchwalenia Strategii transportowej, władze Miasta
konsekwentnie realizują zapisane w niej zadania, w tym przede wszystkim te
dotyczące rozwoju i modernizacji komunikacji miejskiej i infrastruktury

31.

K.S.

Należy wprowadzić zapis o podniesieniu stawek za parkowanie na
powierzchni.

Nie
uwzględniono

Należy nakazać Straży Miejskiej działanie systematyczne, prewencyjne
działania w celu eliminacji nielegalnego parkowania na chodnikach,
trawnikach, w obrębie skrzyżowań.
W latach 2017-2020 władze miasta powinny prowadzić lobbing u
ustawodawcy w celu wprowadzenia płatnego wjazdu do centrum lub
stref ekologicznych eliminujących samochody nie spełniające
współczesnych norm środowiskowych.
Należy zwiększyć liczbę stacji prowadzących monitoring powietrza i
wydawać ostrzeżenia mieszkańcom, każdorazowo, gdy normy są
przekroczone.

Nie dotyczy

W przypadku nowych inwestycji położonych w pobliżu rezerwatów
przyrody (Las Bielański) należy bezwzględnie zabronić budowy garaży
podziemnych ze względu na zaburzenie stosunków wodnych w rejonie
rezerwatu.

Nie dotyczy

Proponuję rozważenie i dodanie następujących punktów w rozdziałach
dotyczących zagrożenia hałasem, w szczególności w Rozdziale 3 Cele,

Nie dotyczy
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rowerowej i integracji systemów transportowych. Miasto podjęło również
działania zmierzające do uporządkowania parkowania w pasach drogowych
ulic, głównie w obszarze centralnym, m.in. poprzez wprowadzenie Strefy
Płatnego Parkowania Niestrzeżonego.
Realizowany jest także program budowy parkingów P+J, których zadaniem
jest zachęcenie kierowców do pozostawienia samochodu na obrzeżach miasta i
kontynuowanie podróży komunikacją zbiorową. W nowej perspektywie
finansowej UE, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
zaplanowana jest budowa sytemu parkingów strategicznych P+J przy
przystankach kolejowych SKM w Warszawie oraz poza jej granicami.
Maksymalna stawka opłaty za godzinę parkowania w strefie płatnego
parkowania niestrzeżonego, określona ustawą o drogach publicznych, już
obowiązuje w m.st. Warszawie. Samorząd warszawski od lat podejmuje
intensywne starania idące w kierunku zmiany rozwiązań ustawowych w tym
zakresie. Wprowadzenie zmiany stawek nie jest możliwe do czasu
wprowadzenia zmian w ww. ustawie.
Przekazano do MIiB
Takie działania należą do kompetencji SM.
Przekazano do SM.

Uwzględniono

Możliwość prowadzenia lobbingu zostanie przeanalizowana w ramach
wdrażania Warszawskiej Polityki Mobilności.

Uwzględniono

Monitoring jakości powietrza leży w kompetencjach WIOŚ. Kwestie
ogłaszania alertów regulowane są przez opracowane przez Zarząd
Województwa Mazowieckiego programy ochrony powietrza.
Niemniej Poś przewiduje realizację Warszawskiego Indeksu Powietrza –
systemu, którego zadaniem będzie m.in. identyfikacja krytycznych dla obszaru
miasta przekroczeń stężeń. W ramach WIP powstanie m.in. aplikacja mobilna
powalająca informować mieszkańców o jakości powietrza i występujących
przekroczeniach norm.
W II etapie realizacji projektu przewiduje się utworzenie sieci punktów
pomiarowych. Będzie to system niezależny od systemu monitoringu jakości
powietrza WIOŚ. Dodano informację na ten temat.
Odnoszenie się do konkretnych przypadków nie należy do zakresu Poś. Tego
typu warunki ustalane są na etapie odpowiednich decyzji administracyjnych.
Uwzględnia się je również w Studium i mpzp w granicach określonych
prawem. Działania ochronne określane są przez RDOŚ w planach ochrony
rezerwatów
Zagadnienia związane z hałasem lotniczym będą poruszone w Programie
ochrony środowiska przed hałasem. Wnioski i uwagi dot. hałasu zostaną

32.

J.Ż.

33.

A.D.

34.

L.J.

kierunki inwentaryzacji i zadania, w punkcie Zagrożenie hałasem (Strona
117), oraz w tabeli z punktu 3.2 Zagrożenie hałasem (Strony 134-135):
1) weryfikacja metod pomiarowych oraz lokalizacji punktów
pomiarowych dla Lotniska Babice (m.in. uwzględnienie w pomiarach
tych wartości, które odpowiadają momentom startów samolotów - kiedy
hałas jest największy)
2) zmniejszenie liczby lotów po kręgu nad lotniskowym Lotniska Babice
poprzez zakazanie lotów wielokrotnych po kręgu nad lotniskowym przez
tą samą maszynę.
3) docelowe wyeliminowanie lotów komercyjnych i szkoleniowych z
lotniska Babice a pozostawienie jedynie lotów służb porządku
publicznego (np. loty ratownictwa medycznego).
Zwężenie ulicy Górczewskiej na Woli i Bemowie do dwóch pasów z
uwagi na przyszłe prace związane z budową metra wzdłuż ulicy oraz z
uwagi na potrzebę ograniczenia zbyt wysokiego zanieczyszczenia, hałasu
i drgań spowodowanego, przez zbyt duże natężenie ruchu
samochodowego pośród osiedli mieszkaniowych i domów.
Bardzo proszę o uwzględnienie w programie sprawy lotniska WarszawaBabice. Piloci nie trzymają się też wytyczonych szlaków - latają nad
osiedlami, szkołami, parkami, również nad dużą częścią puszczy
Kampinoskiej.
Należy radykalnie ograniczyć liczbę przelotów np. poprzez zakazanie
lotów wielokrotnych tą samą maszyną

Należy na różne sposoby ograniczyć liczbę aut wjeżdżających do
centrum miasta.
1) W projekcie należy zapisać, że stanowiskiem Warszawy jest dążenie
do podniesienia opłat za parkowanie.
2) Należy zmienić sposób działania Straży Miejskiej, która powinna
karać za nieprawidłowe parkowanie z własnej inicjatywy.
3) Należy usprawnić procedurę holowania i stosować ją także dla aut
uniemożliwiających ruch pieszy.
4) Należy zwiększyć ilość pieszych i rowerowych patroli Straży
Miejskiej.
5) Należy ograniczać rozrost wlotówek do Warszawy, które skutkują
rozrostem suburbiów i zwiększeniem ilości aut (i spalin) mieści – czyli
działają na niekorzyść mieszkańców. Na obecnych wylotówkach należy
regulować sygnalizację świetlną tak, by ilość spalin samochodowych w
mieście nie przekraczała norm. (Niech korki robią się na wylotówkach
pod granicami Warszawy, a nie w środku miasta. Wygoda mieszkańców
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przekazane wykonawcy POŚPH.
Miasto angażuje się w rozwiązanie problemu m.in. poprzez:

przekazywanie korespondencji dot. lotniska właściwym organom,

włączenie się w działania mające na celu doprowadzenie do
przeniesienia lotów komercyjnych poza Warszawę,

prowadzone są postępowania administracyjne mające ograniczyć
oddziaływanie lotniska.

Nie
uwzględniono

Ul. Górczewską prowadzony jest ruch kołowy do i z centrum Miasta,
Obwodnicy Miejskiej oraz drogi S8. Przebiega nią również szereg linii
autobusowych, w przyszłości również dowozowych do stacji metra.

Nie dotyczy

Zagadnienia związane z hałasem lotniczym będą poruszone w Programie
ochrony środowiska przed hałasem. Wnioski i uwagi dot. hałasu zostaną
przekazane wykonawcy POŚPH.
Miasto angażuje się w rozwiązanie problemu m.in. poprzez:

przekazywanie korespondencji dot. lotniska właściwym organom,

włączenie się w działania mające na celu doprowadzenie do
przeniesienia lotów komercyjnych poza Warszawę,

prowadzone są postępowania administracyjne mające ograniczyć
oddziaływanie lotniska.
Poś przewiduje działania ograniczające wjazd do miasta – m.in. kierunki
interwencji Rozwój i promocja systemu transportu publicznego, Rozbudowa
systemu dróg dla rowerów i innej infrastruktury rowerowej, promocja ruchu
rowerowego.
Ad. 1) Maksymalna stawka opłaty za godzinę parkowania w tej strefie
płatnego parkowania niestrzeżonego, określona ustawą o drogach publicznych,
już obowiązuje w m.st. Warszawie. Samorząd warszawski od lat podejmuje
intensywne starania idące w kierunku zmiany rozwiązań ustawowych w tym
zakresie. W tej sytuacji wprowadzenie zmiany stawek nie jest możliwe do
czasu wprowadzenia zmian w w/w ustawie.
Ad 2,3,4 Dotyczy konkretnych działań SM Przesłano do SM.
Ad. 5) Układ drogowy określony jest w SUiKZP, które nie jest ograniczone
horyzontem czasowym. Drogi wylotowe o kategorii krajowe i wojewódzkie
realizują powiązania krajowe i regionalne. Dla sprawnej obsługi miasta
realizowana jest budowa tras obwodowych, w tym obwodnicy ekspresowej,
która powstaje na zlecenia GDDKiA i której zadaniem jest odciążenie ulic

Częściowo
uwzględniono

suburbiów nie powinna być ważniejsza niż zdrowie warszawiaków).
6) Należy podnosić kwestię starych samochodów, szczególnie z
silnikami diesla i wymontowanymi filtrami DPF. Należy dążyć do
wprowadzenia stref ekologicznych.

35.

M.F.

36.

M.M.

W północnych dzielnicach niezwykle dotkliwy jest hałas z lotniska
Bemowo-Babice. Zapisy na ten temat w programie są niewystarczające.
1) Należy dążyć do zamknięcia lotniska Babice do celów komercyjnych i
szkoleniowych. Ruch samolotowy na tym lotnisku powinien odbywać się
wyłącznie w celach wojskowych i ratowniczych (tak jak przed 2005
rokiem).
2) Należy nakładać kary na pilotów zbaczających z kręgu
nadlotniskowego.
3) Należy zmienić metodę pomiaru hałasu na punktową – metoda, w
której jego natężenie liczone jest średnio dla całego roku nie oddaje
problemu.
4) Należy zapisać, kiedy nastąpi ograniczenie ilości przelotów na
godzinę i jaka konkretnie będzie dopuszczalna liczba przelotów.
5) Należy zakazać lotów szkoleniowych w weekendy i święta oraz w
godzinach wczesnoporannych (od 6 do 8 rano) w dni powszednie.
6) Należy zakazać lotów wielokrotnych tej samej maszyny po kręgu.
Wnioskuję aby liczba przelotów po kręgu nad lotniskowym została
drastycznie zmniejszona przez zakazanie wielokrotnych lotów tych
samych maszyn po wspomnianym kręgu oraz zakazanie lotów
szkoleniowych. Loty szkoleniowe powinny odbywać się poza granicami
tak licznego miasta jakim jest Warszawa.

Nie dotyczy

Wniosek o zajęcie się hałasem spowodowanym przelotami samolotów z
lotniska Warszawa-Babice

Nie dotyczy
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Nie dotyczy

układu drogowego wewnątrz obwodnicy.
Ad. 6) W chwili obecnej brak podstaw prawnych aczkolwiek w Strategii
zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 r. i na
lata kolejne wskazano, że wdrożenie tego typu narzędzia należy rozważać po
uprzednim przeprowadzeniu analizy kosztów i korzyści społecznych oraz
kampanii informacyjnej
Zagadnienia związane z hałasem lotniczym będą poruszone w Programie
ochrony środowiska przed hałasem. Wnioski i uwagi dot. hałasu zostaną
przekazane wykonawcy POŚPH.
Miasto angażuje się w rozwiązanie problemu m.in. poprzez:

przekazywanie korespondencji dot. lotniska właściwym organom,

włączenie się w działania mające na celu doprowadzenie do
przeniesienia lotów komercyjnych poza Warszawę,

prowadzone są postępowania administracyjne mające ograniczyć
oddziaływanie lotniska.

Zagadnienia związane z hałasem lotniczym będą poruszone w Programie
ochrony środowiska przed hałasem. Wnioski i uwagi dot. hałasu zostaną
przekazane wykonawcy POŚPH.
Miasto angażuje się w rozwiązanie problemu m.in. poprzez:

przekazywanie korespondencji dot. lotniska właściwym organom,

włączenie się w działania mające na celu doprowadzenie do
przeniesienia lotów komercyjnych poza Warszawę,

prowadzone są postępowania administracyjne mające ograniczyć
oddziaływanie lotniska.
Zagadnienia związane z hałasem lotniczym będą poruszone w Programie
ochrony środowiska przed hałasem. Wnioski i uwagi dot. hałasu zostaną
przekazane wykonawcy POŚPH.
Miasto angażuje się w rozwiązanie problemu m.in. poprzez:

przekazywanie korespondencji dot. lotniska właściwym organom,

włączenie się w działania mające na celu doprowadzenie do
przeniesienia lotów komercyjnych poza Warszawę,

prowadzone są postępowania administracyjne mające ograniczyć
oddziaływanie lotniska.

37.

M.R.

Hałas lotniczy spowodowany działalnością Lotniska Babice powinien
zostać jeszcze raz zbadany – tym razem umieszczając mierniki przy ulicy
Niedzielskiego/Maczka
Lotnisko powinno zostać zlikwidowane, lub
- Lotnictwo cywilne powinno zostać zawieszone i przeniesione poza
miasto (np. Zielonka) lub - wielokrotne starty/lądowania tej samej
maszyny powinny zostać zakazane.

Nie dotyczy

38.

P.N.

Nie dotyczy

39.

E.C.K.

Koniecznymi do podjęcia działaniami są:
- znaczące ograniczenie dozwolonej liczby przelotów nad kręgiem
nadlotniskowym przede wszystkim wprowadzenie zakazu lotów
wielokrotnych nad kręgiem nadlotniskowym;
- postulowanie wprowadzenia całkowitego zakazu lotów szkoleniowych i
komercyjnych nad terenami zabudowanymi M. St. Warszawy;
- ustanowienie większej liczby stacji pomiarów hałasu lotniczego, także
poza bezpośrednim obszarem kręgu nadlotniskowego (np. marymontkaskada, okolice lasu bielańskiego);
- opracowanie nowej mapy akustycznej Warszawy, uwzględniającej
pomiary pobrane z większej ilości stacji pomiarowych;
- uwzględnienie negatywnego wpływu hałasu lotniczego wywoływanego
przez maszyny z lotniska Babice na teren Lasu Bielańskiego - rezerwatu
przyrody znajdującego się pod ochroną - oraz podjęcie działań na rzecz
jego eliminacji;
- uwzględnienie ograniczenia lotów szkoleniowych i komercyjnych z
lotniska Babice w związku z koniecznością przeciwdziałania smogowi i
ograniczania zanieczyszczenia powietrza w Warszawie.
Żądamy usunięcia lotnictwa komercyjnego i rekreacyjno-szkoleniowego
z Bemowa-Babic, pozostawienia tam, jak to niegdyś bywało, wyłącznie
lotnictwa typu „emergency”.

40.

T.W.

Żądamy usunięcia lotnictwa komercyjnego i rekreacyjno-szkoleniowego
z Bemowa-Babic, pozostawienia tam, jak to niegdyś bywało, wyłącznie
lotnictwa ratunkowego.

Nie dotyczy
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Nie dotyczy

Zagadnienia związane z hałasem lotniczym będą poruszone w Programie
ochrony środowiska przed hałasem. Wnioski i uwagi dot. hałasu zostaną
przekazane wykonawcy POŚPH.
Miasto angażuje się w rozwiązanie problemu m.in. poprzez:

przekazywanie korespondencji dot. lotniska właściwym organom,

włączenie się w działania mające na celu doprowadzenie do
przeniesienia lotów komercyjnych poza Warszawę,

prowadzone są postępowania administracyjne mające ograniczyć
oddziaływanie lotniska.
Zagadnienia związane z hałasem lotniczym będą poruszone w Programie
ochrony środowiska przed hałasem. Wnioski i uwagi dot. hałasu zostaną
przekazane wykonawcy POŚPH.
Miasto angażuje się w rozwiązanie problemu m.in. poprzez:

przekazywanie korespondencji dot. lotniska właściwym organom,

włączenie się w działania mające na celu doprowadzenie do
przeniesienia lotów komercyjnych poza Warszawę,

prowadzone są postępowania administracyjne mające ograniczyć
oddziaływanie lotniska.

Zagadnienia związane z hałasem lotniczym będą poruszone w Programie
ochrony środowiska przed hałasem. Wnioski i uwagi dot. hałasu zostaną
przekazane wykonawcy POŚPH.
Miasto angażuje się w rozwiązanie problemu m.in. poprzez:

przekazywanie korespondencji dot. lotniska właściwym organom,

włączenie się w działania mające na celu doprowadzenie do
przeniesienia lotów komercyjnych poza Warszawę,

prowadzone są postępowania administracyjne mające ograniczyć
oddziaływanie lotniska.
Zagadnienia związane z hałasem lotniczym będą poruszone w Programie
ochrony środowiska przed hałasem. Wnioski i uwagi dot. hałasu zostaną
przekazane wykonawcy POŚPH.
Miasto angażuje się w rozwiązanie problemu m.in. poprzez:

przekazywanie korespondencji dot. lotniska właściwym organom,

włączenie się w działania mające na celu doprowadzenie do

przeniesienia lotów komercyjnych poza Warszawę,
prowadzone są postępowania administracyjne mające ograniczyć
oddziaływanie lotniska.
Zagadnienia związane z hałasem lotniczym będą poruszone w Programie
ochrony środowiska przed hałasem. Wnioski i uwagi dot. hałasu zostaną
przekazane wykonawcy POŚPH.
Miasto angażuje się w rozwiązanie problemu m.in. poprzez:

przekazywanie korespondencji dot. lotniska właściwym organom,

włączenie się w działania mające na celu doprowadzenie do
przeniesienia lotów komercyjnych poza Warszawę,

prowadzone są postępowania administracyjne mające ograniczyć
oddziaływanie lotniska.
Zagadnienia związane z hałasem lotniczym będą poruszone w Programie
ochrony środowiska przed hałasem. Wnioski i uwagi dot. hałasu zostaną
przekazane wykonawcy POŚPH.
Miasto angażuje się w rozwiązanie problemu m.in. poprzez:

przekazywanie korespondencji dot. lotniska właściwym organom,

włączenie się w działania mające na celu doprowadzenie do
przeniesienia lotów komercyjnych poza Warszawę,

prowadzone są postępowania administracyjne mające ograniczyć
oddziaływanie lotniska.
Poś zauważa problem hałasu emitowanego przez działające na terenie miasta
różnego rodzaju lokale (m.in. kluby, restauracje) – rozdz. 2.2. Jednym z
kierunków interwencji jest Ograniczenie uciążliwości lokali i imprez
masowych. Odnoszenie się do konkretnych przypadków nie należy do zakresu
Poś.
Poś przewiduje wykonywanie pomiarów, jednak działanie takei nie lezy w
kompetencjach Straży Miejskiej.
Kodeksu dobrych praktyk… od lipca 2014 r. jest umieszczony na stronie
http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/kodeks-dobrych-praktyk-dlaklubokawiarni-0. Link do Kodeksu zamieszczono w Programie.


41.

A.D.

Prosiłabym o zmienienie tras lotów samolotów, bądź chociaż o
ograniczenie ich ilości.

Nie dotyczy

42.

I.D.

Chciałabym zwrócić uwagę na małe samoloty latające nad miastem
(mieszkam na Młocinach).

Nie dotyczy

43.

S.K.

Obecnie w centrum miasta narasta problem hałasu klubowego a projekt
Programu Ochrony Środowiska m. st. Warszawy na lata 2017 -2020 nie
przedstawia ani oceny tego zjawiska ani propozycji poprawy sytuacji. W
związku z powyższym proponuje następujące działania: Opisać problem
hałasu klubowego (rozrywkowego) i zlokalizować miejsca zagrożone
takim hałasem. Opracować miejską politykę ochrony przed hałasem w
tym przed hałasem klubowym. Opracować program i (harmonogram)
przywracania obowiązujących norm hałasu w miejscach gdzie są one
stale łamane. (np. ul. Mazowiecka i Kredytowa w nocy). Opracować
propozycję zmian do przepisów dotyczących hałasu klubowego.
Wyposażyć straż miejską i policję w sonometry (miernik dźwięku).
Wprowadzić obowiązek instalowania monitoringu hałasu przez hałaśliwe
i uciążliwe kluby. Uwzględnić w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego problem hałasu klubowego. Obecnie
problem ten jest pomijany, czego dobitnym przykładem jest Miejscowy
Plan Zagospodarowania Przestrzennego okolic tak zwanej Ściany
Wschodniej gdzie (zarówno w planie jak i prognozie oddziaływania na
środowisko) całkowicie pominięto hałas klubowy. Jest tylko hałas
drogowy i hałas od klimatyzatorów.
Wnoszę o wprowadzenie natychmiastowego zakazu lotów o charakterze
treningowym i szkoleniowym z lotniska Babice. Szczególnie tych

Uwzględniono

44.

J.R.
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W zakresie związanym z mpzp przesłano do BAiPP.

Nie dotyczy

Zagadnienia związane z hałasem lotniczym będą poruszone w Programie
ochrony środowiska przed hałasem. Wnioski i uwagi dot. hałasu zostaną

realizowanych wielokrotnie przez jedną maszynę w ciągu jednego dnia.

45.

J.K.

Wnoszę o dodanie zapisu ograniczającego hałas lotniczy nad północną
Warszawą – określenie maksymalnej liczny operacji lotniczych na
lotnisku Babice i zmniejszenie natężenia ruchu w czasie, kiedy
mieszkańcy są w domach – rano i wieczorem w dni powszednie oraz w
trakcie dnia w weekendy.

Nie dotyczy

46.

M.W.

Wnioskuję o wprowadzenie przez Radę Warszawy obowiązku dla
inwestorów: (wspólnot, spółdzielni, deweloperów) zastępowania
istniejących otworów w dylatacjach, szparach itp. budkami dla małych
ptaków na ślepych ścianach budynków. W nowych domach pod dachami
można instalować budki dla jerzyków (np. ulga w podatku?)
Wydziały Ochrony Środowiska wydają zezwolenie na wycinkę drzew
przy budowie nowego osiedla pod warunkiem nowych nasadzeń. Ale
stan nowych nasadzeń nie jest monitorowany - po jednym, dwóch
sezonach nowe drzewa giną niepodlewane. Również pozostawione przy
budowie duże drzewa, którym zniszczono bryłę korzeniową, usychają.
Czy są egzekwowane kary i nowe nasadzenia?
Zwężenie ulicy Górczewskiej do maksymalnie dwóch pasów w każdą
stronę. Ulica przebiega, przez środek dwóch osiedli mieszkaniowych i
hałas oraz zanieczyszczenie powietrza są zagrożeniem dla życia i
zdrowia mieszkańców
Budowanie supermarketów poza granicami administracyjnymi miasta,
szczególnie supermarketów budowlanych.
Budowanie parkingów typu parkuj - jedź po za granicami
administracyjnymi Miasta

Uwzględniono

Spowodowanie zmiany w obowiązujących przepisach - w kierunku, aby
opinie regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, zawierały
obligatoryjnie zapisy o zinwentaryzowanej zieleni na terenie planu,
obiektów będących pod ochroną zabytków, informacje o ilości
zamieszkałych tam osób.

Nie dotyczy

47.

J.Ż.
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przekazane wykonawcy POŚPH.
Miasto angażuje się w rozwiązanie problemu m.in. poprzez:

przekazywanie korespondencji dot. lotniska właściwym organom,

włączenie się w działania mające na celu doprowadzenie do
przeniesienia lotów komercyjnych poza Warszawę,

prowadzone są postępowania administracyjne mające ograniczyć
oddziaływanie lotniska.
Zagadnienia związane z hałasem lotniczym będą poruszone w Programie
ochrony środowiska przed hałasem. Wnioski i uwagi dot. hałasu zostaną
przekazane wykonawcy POŚPH.
Miasto angażuje się w rozwiązanie problemu m.in. poprzez:

przekazywanie korespondencji dot. lotniska właściwym organom,

włączenie się w działania mające na celu doprowadzenie do
przeniesienia lotów komercyjnych poza Warszawę,

prowadzone są postępowania administracyjne mające ograniczyć
oddziaływanie lotniska.
Poś przewiduje zadanie Opracowanie i wdrożenie zasad dobrej praktyki w
zakresie ochrony fauny.

Nie dotyczy

Zagadnienia związane z wydawaniem decyzji na usuwanie drzew lub krzewów
regulują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Nie
uwzględniono

Ul. Górczewską prowadzony jest ruch kołowy do i z centrum miasta,
Obwodnicy Miejskiej oraz drogi S8. Przebiega nią również szereg linii
autobusowych, w przyszłości również dowozowych do stacji metra.

Nie dotyczy

Lokalizacja wszystkich obiektów handlowych o powierzchni powyżej
2000 m2następuje na podstawie obowiązujących przepisów.
Poś z zasady odnosi się tylko do obszaru miasta. Niemniej w ramach zadania
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride) - III etap
zaplanowana jest budowa sytemu parkingów strategicznych P+J przy
przystankach kolejowych w obszarze aglomeracyjnym
Przekazano do RDOŚ

Uwzględniono

48.

O.R.

49.

C.B.

50.

D.A.

51.

M.K.-R.

Postuluję włączenie do Programu ochrony środowiska
1) plan przeniesienia lotniska Warszawa Babice w inne, niezabudowane
tereny poza Warszawą,
a w okresie przejściowym
2) radykalne ograniczenie ruchu lotniczego z lotniska Warszawa Babice,
a w pierwszej kolejności:
a) respektowanie już istniejących przepisów dotyczących kręgów
nadlotniskowych
b) wprowadzenie zakazu tzw. lotów wielokrotnych (tj. uporczywego
krążenia wokół lotniska, czyli w tym przypadku nad budynkami
mieszkalnymi.
Dopuszczenie nad dzielnicami dwumilionowego miasta szkoleń
lotniczych, polegających na ustawicznym powtarzaniu startów i lądowań
starych, hałaśliwych samolotów jest ewenementem światowym. Brak
reakcji władz lokalnych, w szczególności zupełny brak zainteresowania
(tego dowodzą skrajnie niekompetentne odpowiedzi na moje poprzednie
pisma), powoduje dalsze ponoszenie przez mieszkańców, w tym
przypadku mnie i moją rodzinę, znacznej szkody na zdrowiu. Zwracam
uwagę, że oprócz prawa lotniczego obowiązują też inne akty prawne,
ograniczające stopień szkodliwości czynników zewnętrznych na
mieszkańców. Do czuwania nad ich przestrzeganiem zobowiązane są
władze lokalne. Ruch cywilny na lotnisku został wprowadzony po
wybudowaniu osiedli mieszkaniowych i nie przeprowadzono żadnych
konsultacji ani ocen środowiskowych przed podjęciem decyzji o
uruchomieniu lotniska.
Popieram postulat programu dopłat do wymiany pieców na gazowe oraz
inwentaryzacji palenisk.
W okresie grzewczym zapylenie i zadymienie jest na niedopuszczalnym
poziomie. Niestety, spowodowane to jest również wypalaniem śmieci na
prywatnych posesjach, w samych śmietnikach.

Nie dotyczy

Zagadnienia związane z hałasem lotniczym będą poruszone w Programie
ochrony środowiska przed hałasem. Wnioski i uwagi dot. hałasu zostaną
przekazane wykonawcy POŚPH.
Miasto angażuje się w rozwiązanie problemu m.in. poprzez:

przekazywanie korespondencji dot. lotniska właściwym organom,

włączenie się w działania mające na celu doprowadzenie do
przeniesienia lotów komercyjnych poza Warszawę,

prowadzone są postępowania administracyjne mające ograniczyć
oddziaływanie lotniska.

Nie dotyczy

Zagadnienia związane z hałasem lotniczym będą poruszone w Programie
ochrony środowiska przed hałasem. Wnioski i uwagi dot. hałasu zostaną
przekazane wykonawcy POŚPH.
Miasto angażuje się w rozwiązanie problemu m.in. poprzez:

przekazywanie korespondencji dot. lotniska właściwym organom,

włączenie się w działania mające na celu doprowadzenie do
przeniesienia lotów komercyjnych poza Warszawę,

prowadzone są postępowania administracyjne mające ograniczyć
oddziaływanie lotniska.

Uwzględniono

Postuluję o przeniesienie lotniska poza Warszawę, a w bliskiej
perspektywie o zakazanie lotów po okręgu przez tę samą maszynę.
Liczba przelotów po kręgu nad lotniskowym musi ulec radykalnemu
zmniejszeniu.

Nie dotyczy

Dodano zdanie: System zachęt dla mieszkańców mający na celu podłączenie
do sieci ciepłowniczej lub wymianę kotłów na paliwa stałe, w tym zmiana
uchwały Rady m.st. Warszawy ws. zasad udzielania dotacji celowej na
finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy
służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Uwzględnione w niej
będą dotacje na modernizacje indywidualnych kotłowni.
Zagadnienia związane z hałasem lotniczym będą poruszone w Programie
ochrony środowiska przed hałasem. Wnioski i uwagi dot. hałasu zostaną
przekazane wykonawcy POŚPH.
Miasto angażuje się w rozwiązanie problemu m.in. poprzez:

przekazywanie korespondencji dot. lotniska właściwym organom,

włączenie się w działania mające na celu doprowadzenie do
przeniesienia lotów komercyjnych poza Warszawę,

prowadzone są postępowania administracyjne mające ograniczyć
oddziaływanie lotniska.
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52.

J.K

Ograniczenie hałasu powodowanego przez samoloty z lotniska
Warszawa-Babice

Nie dotyczy

53.

D.K.

Protestuję przeciwko nieustającym przelotom
samolotów. Należy
zakazać trwających czasami po kilkanaście godzin hałaśliwych lotów
ciągle po tym samym kręgu

Nie dotyczy

54.

T.L.

Nie dotyczy

55.

J.B.

Hałas lotniczy – wniosek o zamknięcie lotniska Warszawa Babice dla
samolotów prywatnych i szkółek pilotażu.
Czy moglibyście posadzić zieleń na ekranach wzdłuż Maczka - na całej
długości po stornie mieszkańców? Może tez dosadzić zieleń na odcinku
Niedzielskiego, tak żeby odgrodzić mieszkańców od ul. Maczka?
Czy moglibyście zlikwidować przejście dla pieszych na wysokości ul.
Niedzielskiego? ? Strach tam przechodzi przez te autostradę a przy okazji
hałas z pudla rezonansowego sie tedy wydostaje.
Czy moglibyście zrobić badania hałasu w profesjonalny sposób nie
programem komputerowym który cos tam sobie estymuje i liczy a nijak
się to ma do życia?
Czy ul. Gen. Maczka nie mogłaby ta S7 biec w tunelu na tym odcinku
tak jak miało to być na Bemowie i jest na Ursynowie?
Dot. lotniska Warszawa-Babice. Byłoby dobrze jednak gdyby wszelkie
szkolenia odbywały się choćby ze względów bezpieczeństwa poza
Warszawą. Każde szkolenie łączy się bowiem z koniecznością
wykonywania wielu godzin lotu, co pociąga za sobą loty wielokrotne po
kręgu nad lotniskowym przez tę samą maszynę i z tego powodu tych
lotów jest czasami kilkaset w ciągu jednego dnia.

56.

T.S.

Objecie ochrona przed hałasem terenów mieszkaniowych po
południowej stronie ciągu ulic Połczyńska i Wolska – od skrzyżowania

Nie dotyczy
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Nie dotyczy

Zagadnienia związane z hałasem lotniczym będą poruszone w Programie
ochrony środowiska przed hałasem. Wnioski i uwagi dot. hałasu zostaną
przekazane wykonawcy POŚPH.
Miasto angażuje się w rozwiązanie problemu m.in. poprzez:

przekazywanie korespondencji dot. lotniska właściwym organom,

włączenie się w działania mające na celu doprowadzenie do
przeniesienia lotów komercyjnych poza Warszawę,

prowadzone są postępowania administracyjne mające ograniczyć
oddziaływanie lotniska.
Zagadnienia związane z hałasem lotniczym będą poruszone w Programie
ochrony środowiska przed hałasem. Wnioski i uwagi dot. hałasu zostaną
przekazane wykonawcy POŚPH.
Miasto angażuje się w rozwiązanie problemu m.in. poprzez:

przekazywanie korespondencji dot. lotniska właściwym organom,

włączenie się w działania mające na celu doprowadzenie do
przeniesienia lotów komercyjnych poza Warszawę,

prowadzone są postępowania administracyjne mające ograniczyć
oddziaływanie lotniska.
Zagadnienia związane z hałasem lotniczym będą poruszone w Programie
ochrony środowiska przed hałasem. Wnioski i uwagi dot. hałasu zostaną
przekazane wykonawcy POŚPH.
Miasto angażuje się w rozwiązanie problemu m.in. poprzez:

przekazywanie korespondencji dot. lotniska właściwym organom,

włączenie się w działania mające na celu doprowadzenie do
przeniesienia lotów komercyjnych poza Warszawę,

prowadzone są postępowania administracyjne mające ograniczyć
oddziaływanie lotniska.

Zagadnienia związane z hałasem lotniczym będą poruszone w Programie
ochrony środowiska przed hałasem. Wnioski i uwagi dot. hałasu zostaną
przekazane wykonawcy POŚPH.
Miasto angażuje się w rozwiązanie problemu m.in. poprzez:

przekazywanie korespondencji dot. lotniska właściwym organom,

włączenie się w działania mające na celu doprowadzenie do
przeniesienia lotów komercyjnych poza Warszawę,

prowadzone są postępowania administracyjne mające ograniczyć
oddziaływanie lotniska.
Zagadnienia związane z hałasem komunikacyjnym, w tym lotniczym, będą
poruszone w Programie ochrony środowiska przed hałasem. Wnioski i uwagi

57.

58.

A.P.

W.W.-D.

ul. Połczyńskiej z ul. Studzienna do skrzyżowania ul. Wolskiej z ul.
Sowińskiego.
Jakość powietrza
Tabela str. 126 – bardziej znacząca poprawa wskaźników
Zwiększenie liczby autobusów elektrycznych
Wprowadzenie zakazu dalszej zabudowy dzielnic centralnych.
Zwiększenie liczby skwerów i parków, korytarzy powietrznych, liczby
ulic zamkniętych dla ruchu i ulic 1-kierunkowych.

dot. hałasu zostaną przekazane wykonawcy POŚPH.
Uwzględniono

Zasoby przyrodnicze
Właściwa pielęgnacja zieleni (koszenie trawników)

Uwzględniono

Nie sadzenie na podwórkach drzew bardzo silnie uczulających: brzozy,
dęby ani bardzo wysokich, które zasłaniają światło w mieszkaniach

Uwzględniono

Przystosowanie terenów dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych
– przede wszystkim ławki. Potrzebna jest odpowiednia kampania w całej
Warszawie.
Rozdział 3. Cele, kierunki interwencji i zadania,
W haśle „Jakość powietrza i ochrona klimatu” na str.114: dodałabym
punkt 5. Roślinność
Rozdział 3. Cele, kierunki interwencji i zadania
W haśle „Powierzchnia ziemi” str.118 w sformułowaniu: „ograniczenie
chemicznego odladzania ulic” dodałabym „i chodników”. Czy Miasto
może mieć wpływ na dozorców budynków?
Rozdział 3. Cele, kierunki interwencji i zadania,
W haśle „Zasoby przyrodnicze” str.121, w punkcie 1. Wzmocnienie i
integracja systemu zarządzania terenami zieleni w mieście” dodałabym
dwa podpunkty
-stworzenie jednostki badawczej/ instytutu prowadzącej nasadzenia

Uwzględniono
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Pos wyznacza cele do 2020 r. i zakłada osiągnięcie norm jakości powietrza
wynikających z przepisów polskiego i unijnego prawa. W Poś na kolejne lata
będzie można wyznaczyć kolejne cele.
Poś przewiduje zwiększenie liczby autobusów elektrycznych (kierunek
interwencji Ograniczenie emisji z transportu publicznego) i szereg innych
działań mających na celu poprawę jakości powietrza (m.in. rozwój i
utrzymanie terenów zieleni)
„Dogęszczanie” obszarów centralnych jest środkiem zaradczym na zjawisko
suburbanizacji – przy prawidłowej realizacji zapisów dokumentów
strategicznych jest celowe.
Przywołany w Poś projekt dokumentu Warszawska polityka mobilności
przewiduje działania, których celem jest zachęcenie mieszkańców miasta do
odbywania podróży pieszo, rowerem i środkami transportu zbiorowego oraz
zniechęcenia do wykorzystania samochodów. Działania te dotyczyć będą m.in.
przekształceń przestrzeni publicznych i przywracania im ich społecznych
funkcji, eliminacji barier i utrudnień w ruchu pieszym i rowerowym a także
rozwijanie spójnej i gęstej sieci tras i parkingów rowerowych.
Zagadnienia związane z pielęgnacją terenów zieleni zostały omówione w
opracowaniu Standardy kształtowania zieleni Warszawy stanowiącym
załącznik do Poś.
Odnoszenie się do konkretnych przypadków nie należy do zakresu Poś.
Zagadnienia związane z pielęgnacją terenów zieleni zostały omówione w
opracowaniu Standardy kształtowania zieleni Warszawy stanowiącym
załącznik do Poś.
Odnoszenie się do konkretnych przypadków nie należy do zakresu Poś.
W Poś uwzględniono zadanie Przystosowanie ogólnodostępnych obiektów
terenów zieleni do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Uwzględniono

Dodano akapit Poprawie jakości powietrza sprzyjać będzie również rozwój i
utrzymanie terenów zieleni.

Uwzględniono

Rozszerzono zapis.

Uwzględniono

Poś przewiduje utworzenie Zarządu Zieleni Miejskiej. Zakres zadań
realizowanych jednostkę będzie określony w regulaminie jednostki.
Wniosek zostanie przekazany do jednostki po jej utworzeniu.
W ramach programu nasadzeń Milion drzew dla Warszawy powstanie
aplikacja mobilna, której głównym celem będzie umożliwienie mieszkańcom

pilotażowe i badającej ich wpływ na środowisko. Instytut taki mógłby
samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami naukowobadawczymi (np. Katedrą Ochrony Środowiska SGGW) prowadzić
nasadzenia eksperymentalne i badać ich wpływ na środowisko
Warszawy, korzystając między innymi z danych, które miasto i tak ma
gromadzić np. w ramach monitoringu zanieczyszczeń powietrza.
-wspieranie i koordynacja inicjatyw oddolnych
Na przykład jeśli część członków wspólnoty mieszkaniowej, w której
Miasto ma udział, chce posadzić dzikie wino, żeby się pięło po elewacji,
przedstawiciel Miasta powinien być o tym poinformowany i głosować
za.
Inny przykład. Jeśli mieszkaniec uważa, że w jakimś miejscu dobrze by
było posadzić drzewo, mógłby się udać do odpowiedniej jednostki w
Zieleni Miejskiej. Urzędnik sprawdziłby na planach, czy i co w tym
miejscu można posadzić i albo przekazał projekt do realizacji przez inną
jednostkę Zieleni Miejskiej albo (w braku funduszy) upoważnił
mieszkańca do tego, by sam to drzewo posadził.
Rozdział 3. Cele, kierunki interwencji i zadania,
W haśle „Zasoby przyrodnicze” str.121, w punkcie 3. Wzmacnianie i
poprawa struktury przyrodniczej miasta
Dodałabym podpunkt:
Wymaganie od deweloperów (na ile to możliwe w ramach istniejącego
prawa) by uwzględniali, już na poziomie projektu miejsce na zieleń, w
tym na „duże drzewa”
Chodzi mi o to, żeby to nie były wyłącznie trawy ozdobne i płożące
krzewy, które wyglądają bardzo elegancko, lecz z racji na małe
„gabaryty” mają nie tak duży wpływ na jakość powietrza, temperaturę
itp.
W haśle „Adaptacja do zmian klimatu” str.123
„tworzenie i utrzymanie enklaw zieleni” - Sformułowanie „enklawa
zieleni” kojarzy mi się z terenem przynajmniej kilkudziesięciu metrów
kwadratowych, na którym rośnie kila drzew. Tymczasem w mieście
potrzebna jest również zieleń „rozproszona”. Pojedyncze rośliny
„poutykane”, gdzie się da, aby zapobiec powstawaniu dużych
powierzchni „betonowe pustyni”. Pojedyncze drzewo w upalnym
miejscu może przynieść ulgę w upalny dzień, dzikie wino na elewacji
budynku może być alternatywą dla klimatyzacji w pomieszczeniach.
Nawet kilka krzewów (zamiast asfaltu, czy kostki chodnikowej) pod
oknami może sprawić, że powietrze wpadające przez okno będzie mniej
upalne i suche. Oczywiście większość gatunków źle rośnie w izolacji,
jednak niemal w każdym miejscu znajdzie się coś, co jest w stanie tam
rosnąć. Co więcej takie „mini-enklawy zieleni (choćby skrzynka
balkonowa z miododajnymi kwiatami) zwiększają ciągłość ekosystemu.
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w prosty dostępny sposób wskazanie miejsca do nasadzenia drzewa na terenie
całej Warszawy.
Informację o aplikacji dodano do opisu zadania.

Nie dotyczy

Poś jako dokument strategiczny nie określa tak szczegółowych wytycznych.
Propozycja może być brana pod uwagę przy określaniu warunków zabudowy
czy w pozwoleniu na budowę.

Uwzględniono

Poś przewiduje kierunek interwencji Tworzenie oraz modernizacja obiektów
terenów zieleni. W ramach tego kierunku mogą powstawać obiekty różnej
wielkości. W ramach tego kierunku przewiduje się realizację zadania Program
nasadzeń Milion drzew dla Warszawy. Jednym z jego elementów będzie
aplikacja, która umożliwi mieszkańcom w prosty i dostępny sposób wskazanie
miejsca do nasadzenia drzewa na terenie całej Warszawy.
Informację o aplikacji dodano do opisu zadania.

3.1 Jakość powietrza i ochrona klimatu
str. 129, kierunek interwencji: „Zmywanie ulic w celu ograniczenia
pylenia”
Jak rozumiem obecnie myje się tylko jezdnię, uważam, że należy myć
również torowiska tramwajowe jeśli są kryte (zabudowane), osiada tam
jeszcze więcej pyłu niż na jezdni.
Może zamienić „Zmywanie ulic” na „Zmywanie jezdni i torowisk
zabudowanych”?
str. 129 na dole, kierunek interwencji: Likwidacja źródeł emisji...
dodać zadanie: “bardzo gruntowny remont/rekonstrukcja budynku III
Ogrodu Jordanowskiego przy ulicy Wawelskiej 3 powiązany z likwidacją
pieców gazowych, budową instalacji c.o. i c.c.w. i podłączeniem obiektu
do sieci ciepłowniczej”
str. 130 na dole: Kierunek interwencji: „Zmniejszenie zużycia energii…”
podzieliłabym na „Zmniejszenie zużycia energii w budynkach” oraz
„Zmniejszenie zużycia energii przez transport publiczny”.
W tym drugim wpisałabym zadanie „Zakup taboru o niskim zużyciu
energii.”
str. 130 na dole, kierunek interwencji: Zmniejszenie zużycia energii...
dodać zadanie: “bardzo gruntowny remont/rekonstrukcja budynku III
Ogrodu Jordanowskiego przy ulicy Wawelskiej 3 powiązany z
termomodernizacją.”
str. 132, kierunek interwencji: Stosowanie i promocja OZE
dodać zadanie: “bardzo gruntowny remont/rekonstrukcja budynku III
Ogrodu Jordanowskiego przy ulicy Wawelskiej 3 – zastosowanie
odnawialnych źródeł energii w postaci pomp ciepła w budynku i
kolektorów słonecznych przy boiskach.
3.2 Zagrożenia hałasem
Kierunek
interwencji
„Ograniczenie
oddziaływania
hałasu
komunikacyjnego i przemysłowego str.135
Dodać zadanie “Budowa tuneli...”
Na niektórych ulicach ważnych komunikacyjnie lecz uciążliwych dla
mieszkańców (np. ulica Wawelska) dobrze byłoby puścić jezdnię
podziemnym tunelem.
Dodać zadanie: „Ograniczenie stosowania torowisk na płycie. Tam,
gdzie torowisko na płycie jest niezbędne, unikanie rozwiązań
konstrukcyjnych takich jak na wiadukcie na Moście Poniatowskiego, czy
na Nowowiejskiej przy Placu Zbawiciela.” - są one uciążliwe dla
mieszkańców. Mimo że przeprowadzone pomiary hałasu nie wykazały
przekroczeń normy (nawet zdaje się wypadły bardzo dobrze), w
subiektywnym odczuciu mieszkańców w miejscach tych jest zbyt głośno.
Skarżą się głównie na dudnienia, które mierzone nie były. Poza tym
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Nie dotyczy

Torowiska są sprzątane zgodnie ze standardami technicznymi.

Nie
uwzględniono

Zadanie zostanie uwzględnione w przypadku zapewnienia źródeł finansowania.

Nie
uwzględniono

Zakup taboru o niskim zużyciu energii zawiera się w kierunku interwencji
Ograniczenie emisji z transportu publicznego, który zawiera zadani Zakup
autobusów niskoemisyjnych…

Nie
uwzględniono

Zadanie zostanie uwzględnione w przypadku zapewnienia źródeł finansowania.

Nie
uwzględniono

Zadanie zostanie uwzględnione w przypadku zapewnienia źródeł finansowania.

Nie dotyczy

Zagadnienia związane z hałasem komunikacyjnym będą poruszone w
Programie ochrony środowiska przed hałasem. Wnioski i uwagi dot. hałasu
zostaną przekazane wykonawcy POŚPH.

pomiary na Moście Poniatowskiego dokonane zostały nad powierzchnią
torowiska, podczas gdy najgłośniej w odczuciu mieszkańców jest pod
wiaduktem.
3.4 Gospodarowanie wodami, str.139
Kierunek interwencji: Racjonalizacja korzystania z wód
W wielu budynkach/blokach mieszkalnych przydałyby się pod rynnami
zbiorniki na deszczówkę do podlewania ogródka (na przykład w
budynku, gdzie sama mieszkam). Może wspólnoty mieszkaniowe
mogłyby je samodzielnie instalować, tylko trzeba by im to jakoś ułatwić.
Może jakieś dofinansowanie ze środków unijnych?
Przydałaby się informacja, że coś takiego w ogóle można zrobić, oraz o
tym, jakie rozwiązania są zgodne z przepisami.
Na działce mamy taki zbiornik - bezodpływowy. Uważam, że w mieście
potrzebne są dwa odpływy. Jeden (zamykany) na samym dnie,
umożliwiający całkowite opróżnienie zbiornika, drugi u góry - do
kanalizacji deszczowej (zawsze otwarty), zapobiegający „przelaniu się”
zbiornika.
Kierunek interwencji: Zwiększenie retencji wodnej i gruntowej
Dodać zadanie: „Ograniczenie stosowania torowisk na płycie, oraz
torowisk zabudowanych do miejsc, gdzie są one niezbędne”. Warto
zaznaczyć, że torowisko zielone na płycie nie jest tak naprawdę
powierzchnią biologicznie czynną, aby nią było musi być zachowana
łączność z gruntem. Torowisko zielone, które ma łączność z gruntem,
znajduje się np. w Krakowie na ul. 3 Maja.
Kierunek interwencji: Zwiększenie retencji wodnej i gruntowej
Lub Kierunek interwencji: Ochrona zasobów wód podziemnych, zadanie:
„Zwiększenie infiltracji… zagospodarowywania wód opadowych i
roztopowych w miejscu ich powstawania.”
Zauważyłam, że od czasu poszerzenia ulicy Siewierskiej (kosztem
trawników) kasztanowce, które tam rosną, mają za mało wody.
Zastanawiam się, czy można by w sposób nie powodujący żadnych
zniszczeń wprowadzić wodę z rynny na budynku mieszkalnym wprost do
gruntu w pobliżu drzewa, a gdzieś dalej w gruncie umieścić rurę
drenarską, która odprowadzi nadmiar wody do kanalizacji deszczowej.
3.5 Powierzchnia ziemi str. 144
Kierunek interwencji: „Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powierzchni
ziemi”
W zadaniu: „Ograniczenie stosowania chemicznych środków zimowego
utrzymania dróg…” dodałabym „i chodników” (patrz uwagi do str.118).
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Uwzględniono

Nie
uwzględniono

Dokument strategiczny nie odnosi się do tak szczegółowych zagadnień jednak
uwaga wpisuje się w ogólny zapis ujęty w Poś, aby retencjonować wodę w
miejscu jej powstania (kierunek interwencji Zwiększenie retencji wodnej i
gruntowej). Dodatkowo konieczność podjęcia działań związanych z
zagospodarowywaniem wód opadowych w terenach zieleni została
uwzględniona w opracowaniu Standardy kształtowania zieleni Warszawy
stanowiącym załącznik do Poś.
Decyzje o zmianie sposobu zagospodarowania/odprowadzenia wód
opadowych i roztopowych z terenu nieruchomości podejmuje administrator
osiedla.
Pos przewiduje m.in. szereg dobrych praktyk dot. mzpz i dec. o warunkach
zabudowy w zakresie zagospodarowania wód a także szeroki zakres edukacji
ekologicznej (Świadomość ekologiczna mieszkańców, partycypacja społeczna,
edukacja ekologiczna) i w ramach tego obszaru możliwe będzie prowadzenie
tego rodzaju akcji.
Zastosowanie takiego rozwiązania uzależnione jest od wielu czynników.
Przekazano do TW.

Nie dotyczy

Dokument strategiczny nie odnosi się do tak szczegółowych zagadnień.
Problem ujęty jest w sposób ogólny w Poś jako zagospodarowywanie wód
opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania
POŚ nie określa szczegółowych rozwiązań technicznych sposobu
odprowadzenia i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z terenu
inwestycji.

Uwzględniono

Zmieniono nazwę zadania.

3.6.1 Odpady Komunalne
Kierunek interwencji: „Osiągnięcie do 31 grudnia 2020 r. poziomu
recyklingu… str. 147
Zadanie: Tam, gdzie jest taka potrzeba, powiększenie altan
śmietnikowych, na wniosek i za pieniądze wspólnot mieszkaniowych.

Nie
uwzględniono

Kierunek interwencji: „Zmniejszanie ilości odpadów biodegradowalnych
kierowanych na składowiska…”
str. 148
Dodać zadanie: „Rozpowszechnienie koszy na odpady biodegradowalne
(kompost) z gospodarstw domowych”

Częściowo
uwzględniono

3.7 Zasoby przyrodnicze
Kierunek interwencji: „Integracja zarządzania terenami zieleni miejskiej”
str.153
Dodać zadanie: „Stworzenie jednostki badawczej prowadzącej
nasadzenia pilotażowe i badającej ich wpływ na środowisko miasta”
(patrz uwagi do str. 121)
Dodać zadanie: „Stworzenie, w ramach jednostki zarządzającej zielenią,
centrum komunikacji społecznej, które pomoże koordynować inicjatywy
oddolne” (patrz uwagi do str. 121)
Zadanie „Tworzenie bazy danych o drzewostanie” zastąpić zadaniem
„Stworzenie bazy danych o powierzchniach biologicznie czynnych,
drzewach i innych formach roślinności.”
Dodać zadanie: „Tworzenie bazy danych o wszelkich formach życia
występujących w mieście.”
Kierunek interwencji: „Tworzenie oraz modernizacja obiektów terenów
zieleni”, str.154
Program Milion Drzew dla Warszawy uzupełnić o drugi program o
nazwie np. „Zieleń sąsiedzka”, którego celem będzie rozbicie dużych

Uwzględniono
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Zwiększenie powierzchni przeznaczonej na altanki śmietnikowe nie wpłynie
bezpośrednio na wysokość osiąganego poziomu recyklingu. Dlatego zapis ten
nie znajduje uzasadnienia. Zgodnie z Regulaminem właściciel nieruchomości
zapewnia miejsca do gromadzenia odpadów komunalnych. Jednocześnie
wskazuje operatorowi ilość i rodzaj pojemników w które należy wyposażyć
nieruchomość.
Ponadto, zgodnie z obowiązującym prawem, za przygotowanie na terenie
nieruchomości miejsca gromadzenia odpadów odpowiada właściciel
nieruchomości. Miasto nie może ingerować w prawo własności i nakazywać
rozbudowania altan śmietnikowych czy nawet – jak zostało to zaproponowane
– samemu rozbudowywać altany śmietnikowe istniejące na terenie
nieruchomości.
Sposób postępowania z odpadami ulegającymi biodegradacji, w tym odpadami
zielonymi i bioodpadami został określony w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie m.st. Warszawy. Dodatkowo dopuszczono
kompostowanie odpadów zielonych w przydomowych kompostownikach, pod
warunkiem, iż nie jest on uciążliwy dla otoczenia.
Selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji w tym bioodpadów
jest działaniem perspektywicznym, i zostanie przeanalizowane w ramach
kształtowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi miasta, szczególnie
ze względu na prowadzone przez Ministerstwo Środowiska prac na
rozporządzeniem w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania
wybranych frakcji odpadów, w którym przewidziane jest wydzielenie frakcji
biodegradowalnej z gospodarstw domowych.
Poś przewiduje utworzenie Zarządu Zieleni Miejskiej. Tego typu działania
będą w zakresie kompetencji jednostki jednak szczegółowe ich określenie nie
jest możliwe na tym etapie. Wniosek zostanie przesłany do jednostki po jej
utworzeniu.

Uwzględniono

Zmieniono nazwę zadania na Tworzenie bazy danych o zieleni

Uwzględniono

W ramach zadania Milion drzew dla Warszawy stworzona zostanie aplikacja
mobilna, której głównym celem będzie umożliwienie mieszkańcom w prosty
dostępny sposób wskazanie miejsca do nasadzenia drzewa na terenie całej
Warszawy.

powierzchni „betonowej pustyni”. W ramach tego programu Miasto wraz
ze społecznościami lokalnymi (np. wspólnoty mieszkaniowe) będzie
zakładać bardzo małe obiekty zieleni - tu pnącze, tam trzy krzewy –
„poutykanych” gdzie się da. (patrz uwagi do hasła „Adaptacja do zmian
klimatu str.123)
Dodać może nowy kierunek interwencji:
Wymaganie od deweloperów (na ile to możliwe w ramach istniejącego
prawa) by uwzględniali, już na poziomie projektu miejsce na zieleń, w
tym na „duże drzewa” (patrz uwagi do str.121)
3.9. Świadomość ekologiczna mieszkańców
Kierunek interwencji: Rozpowszechnianie informacji
Przydałaby się strona internetowa, na której znajdą się informacje np. na
temat tego, co sadzić na balkonach i w skrzynkach okiennych, co gdzie
wyrzucać, etc., a także gdzie będzie można zadawać pytania ekspertom.
Str. 35 drugi myślnik od dołu: „wprowadzenie ograniczenie” – powinno
być „ograniczenia”
Str. 37 tabelka, „Zagrożenia”: w pierwszym punkcie „dalszy wzrost
ilości” – puryści utrzymują, że powinno być „liczby”
Str. 49 w połowie na początku akapitu: „Lepsza jest sytuacji”- powinno
być „sytuacja”
Str. 56 w pierwszym wierszu „Rozbudowę sieci wodnociągowej” –
powinno być „wodociągowej”.
Str. 63 pod „Gleby”: po drugim zdaniu brakuje kropki.
Str. 64 pod „Ukształtowanie powierzchni ziemi”: po pierwszym zdaniu,
przed kropką niepotrzebna spacja.
Str. 73 w połowie: nie podoba mi się sformułowanie „całkowicie
zredukowano”, podobnie na str. 74 trzeci punkt w tabelce
Str. 82 w tabelce pod „Słabe strony” w drugim punkcie jest „planak”
zamiast „planach”
Str. 96 czwarty akapit – pierwsze zdanie jest dla mnie mało czytelne
Str. 100 trzeci akapit – nie podoba mi się „zminimalizuje” – czy nie
lepiej „znacząco/drastycznie zmniejszy/osłabi”?
Str. 101 czwarty akapit, drugie zdanie: „na przestrzeni lat ulega
znacznej” – może dodać „ona”: „na przestrzeni lat ulega ona znacznej”
Str. 113 pierwszy akapit: trochę nie wiadomo, o co chodzi, póki nie
dojdzie się do ostatniego hasła „Adaptacja do zmian klimatu”.
Str. 113 ostatni wiersz: „do poziomu dopuszczalnego określonego
standardami” – może napisać jakimi?
Str. 119 pierwszy wiersz: nie zgadza się liczba: „podstawowym
parametrem dla systemu… są”
Str. 120 Pierwszy wiersz jest „gospodarką” – powinno być
„gospodarkę”.
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Nie
uwzględniono

Uwzględniono

Tematyka związana z ochrona środowiska jest bardzo szeroka. Informacje
zawarte są na stronach poszczególnych biur i jednostek miejskich.

59.

M.P.

60.

Zielone
Mazowsze

we wstępie do rozdziału 3 jest dziesięć głównych dziedzin/haseł bez
numerków, potem one są one podrozdziałami. Wiem, że chodziło o
przedstawienie głównych myśli nie w formie tabel – to cenne, tylko
ciężko jest pisać odniesienia do czegoś, co nie jest ponumerowane.
Zadania mają numery dopiero w rozdziale czwartym, a w trzecim nie.
Nie jest zasadne utrzymywanie tego lotniska (Warszawa-Babice) dla
potrzeb lotów prywatnych czy szkoleniowych w granicach miasta. Takie
działania mogą być realizowane w miejscach nie uciążliwych dla tysięcy
mieszkańców.
Poza tym, pragnę zauważyć, że nie jest prawdą iż nie występują
przekroczenia norm hałasu w związku z przelotami z lotniska Babice.
Takie stwierdzenie wynika wyłącznie ze stosowanej metodologii - czyli
przyjęcia uśrednionej normy hałasu, która nie oddaje obrazu
rzeczywistości.
W opcji minimalnej liczba przelotów po kręgu nadlotniskowym musi
ulec radykalnemu zmniejszeniu. Wystarczy, że zakaże się lotów
wielokrotnych po kręgu przez tą samą maszynę.
Str. 20, 2.1.1. Powietrze atmosferyczne, akapit 1
Zapisy są mało precyzyjne. Proponujemy zapisanie wprost struktury
emisji zanieczyszczeń w podziale na źródła oraz wzrostu liczby
poruszających się po Warszawie samochodów na podstawie pomiarów
ruchu z lat 2005 i 2015

Nie
uwzględniono

Uwagi redakcyjne nie wpływające na treść dokumentu.

Nie dotyczy

Zagadnienia związane z hałasem lotniczym będą poruszone w Programie
ochrony środowiska przed hałasem. Wnioski i uwagi dot. hałasu zostaną
przekazane wykonawcy POŚPH.
Miasto angażuje się w rozwiązanie problemu m.in. poprzez:

przekazywanie korespondencji dot. lotniska właściwym organom,

włączenie się w działania mające na celu doprowadzenie do
przeniesienia lotów komercyjnych poza Warszawę,

prowadzone są postępowania administracyjne mające ograniczyć
oddziaływanie lotniska.

Częściowo
uwzględniono

Str. 21, „Dlatego też w ostatnich latach zintensyfikowano działania,
których celem było ograniczenie uciążliwości transportu i jego wpływu
na jakość powietrza.”

Nie
uwzględniono

Program zawiera odniesienie do materiału WIOŚ, który prezentuje udział
poszczególnych źródeł w emisji pyłu w 2014 r. Powołuje się również na
programy ochrony powietrza, w których tego rodzaju dane są zamieszczone.
Celem Poś nie jest przedstawianie wyników pomiarów ruchu. Dane te są
dostępne.
Dodano informacje o udziale PM10 z transportu samochodowego w
stężeniu średniorocznym w 2014 r..
Ruch na tych trasach mógłby zwiększyć się niezależnie od ich modernizacji.
Modernizacje sprzyjają m.in. obniżeniu poziomu hałasu a przez upłynnienie
ruchu powodują zmniejszenie emisji do powietrza
Obwodnice wyprowadzają z miasta ruch tranzytowy. Kwestia uspokojenia
ruchu w Centrum jest uwzględniana w przywołanych w Poś dokumentach
strategicznych Miasta (Strategia rozwoju transportu, projekt Warszawskiej
Polityki Mobilności) i sukcesywnie realizowana

Mając na uwadze, że wielkość ruchu samochodowego jest wprost
proporcjonalna do przeznaczonej dla niego przestrzeni (prawo LewisaMogrigde’a), to przytoczone zdanie stoi w sprzeczności ze zdaniem
znajdującym się na str. 20 „Prowadzone badania ruchu oraz dane
statystyczne potwierdzają wzrostowy trend w zakresie liczby pojazdów
wjeżdżających na teren miasta.” Dlatego obok działań mających na celu
ograniczenie wpływu transportu na jakość powietrza należy wymienić te,
które oddziałały negatywnie.
Takim jest np. wymienione na str. 22 „modernizacja tras wyjazdowych z
miasta”, na skutek których nastąpił wskazany wzrost liczby pojazdów
wjeżdżających na teren miasta. (Określenie „trasy wyjazdowe” błędnie
sugeruje, że skutkują one zmniejszeniem liczby samochodów w mieście
– bliższe prawdzie byłoby określenie „trasy wjazdowe”.)
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Str. 22 i kolejne
WIOŚ Warszawa podał dane o jakości powietrza w woj. mazowieckim
za 2015 rok. Warto zaktualizować program o najnowsze informacje.
Str. 22, „Udział podróży w mieście za pomocą własnych samochodów
utrzymuje się od kilku lat na stabilnym poziomie – w 2015 roku
podróżowało tak ok. 31,7% Warszawiaków.”
Zdanie to nie odzwierciedla faktycznych zmian w udziale ruchu
samochodowego. W 2005 roku było to 23,6%. W liczbach
bezwzględnych nastąpił wzrost liczby podróży mieszańców miasta
transportem indywidualnym z 730 tys. do 1030 tys., czyli o ponad 40%.
Zdanie należy przeformułować.
Str. 33, Analiza SWOT, mocne strony, „dobra struktura przestrzenna
miasta, pozwalająca na przewietrzanie centrum miasta”.
W trakcie debat była mowa o zabudowywaniu klinów napowietrzających
(proces ten wciąż postępuje).Stwierdzenie wymaga ponownego
przemyślenia.

Uwzględniono

Zaktualizowano informacje przedstawione w załączniku.

Nie
uwzględniono

Cytowany tekst z projektu Poś nie odnosi się do stanu sprzed 10 lat, tj. z
2005 r. Podróże niepiesze utrzymują się na podobnym poziomie.

Uwzględniono

Str. 33, Analiza SWOT, szanse, „stale rozbudowywany system obwodnic
wyprowadzający ruch poza centralną cześć miasta”.
Związek przyczyno-skutkowy pomiędzy rozbudową obwodnic i
spadkiem wielkości ruchu samochodowego w centrum jest sprzeczny z
wynikami badań transportowych. Budowa obwodnic powoduje, że ruch
tranzytowy się przenosi, ale jest on zastępowany ruchem lokalnym i w
efekcie po mieście jeździ jeszcze więcej samochodów niż przed
zbudowaniem obwodnicy. Proszę przyjrzeć się wynikom badań z
Wrocławia. W związku z powyższym postulujemy zastąpienie tego
punktu zapisem „ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miasta
poprzez redystrybucję przestrzeni na korzyść niskoemisyjnych środków
transportu”. Dopiero takie działania – mogące być realizowane w
połączeniu z budową obwodnic lub bez – faktycznie skutkują
zmniejszeniem natężenia ruchu samochodowego i, w efekcie, emisji
spalin.
Str. 33, Analiza SWOT.
Proponujemy dopisanie do zagrożeń „wzrost miejskiej wyspy ciepła”.
Str. 61
Pominięto opis możliwości wykorzystania roślinności do retencji wody
na terenach zabudowanych i zagospodarowanych. Takie rozwiązanie
będzie zapobiegać powstawaniu lokalnych wysp ciepła i zmniejszy
ryzyko poważnych podtopień. Warto zaznaczyć możliwość tworzenia
zielonych dachów, ogrodów deszczowych czy wprowadzenia nakazu
minimalnego udziału terenów pokrytych drzewami na parkingach.

Uwzględniono

Wciąż mimo dotychczasowej zabudowy sytuacja w tym zakresie jest dobra.
Wpływ ma na to choćby korytarz Wisły.
Jednocześnie dodano zadanie: Wykonanie analiz i ocen pod kątem
wyznaczenia obszarów priorytetowych do objęcia mpzp w celu ochrony
wartości i funkcji przyrodniczych, hydrologicznych i klimatycznych w
skali ogólnomiejskiej i lokalnej. Realizacja zadania przyczyni się m.in. do
ochrony korytarzy wymiany powietrza.
Obwodnice wyprowadzają z miasta ruch tranzytowy.
Poś przewiduje m.in. promocję ruchu rowerowego oraz modernizację taboru
autobusowego, w tym wymianę na niskoemisyjny. Kwestia uspokojenia ruchu
w Centrum jest uwzględniana w przywołanych w Poś dokumentach
strategicznych Miasta (Strategia rozwoju transportu, projekt Warszawskiej
Polityki Mobilności) i sukcesywnie realizowana
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Uwzględniono
Uwzględniono

Uwaga wpisuje się w ogólny zapis ujęty w Poś, aby retencjonować wodę w
miejscu jej powstania (kierunek interwencji Zwiększenie retencji wodnej i
gruntowej). Dodatkowo konieczność podjęcia działań związanych z
zagospodarowywaniem wód opadowych w terenach zieleni została
uwzględniona w opracowaniu Standardy kształtowania zieleni Warszawy
stanowiącym załącznik do Poś.
Jednak Poś nie określa szczegółowych rozwiązań związanych z

zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości.
W miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego często znajdują się
zapisy nakazujące zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na
terenie
własnym,
bez
określania
szczegółowego
sposobu
ich
zagospodarowania.
Działania związane z adaptacją do zmian klimatu w sposób kompleksowy
analizowane są w ramach przygotowania Strategii Adaptacji m.st. Warszawy
do zmian klimatu.
Str. 63, Analiza SWOT, szanse.
Proponujemy dopisanie „możliwość retencji wody na terenach
zabudowanych poprzez wprowadzenie dodatkowej roślinności”.
Str. 67-75, Podrozdział 2.6.1
„Odpady komunalne”.
Brakuje opisu stanu faktycznego w zakresie nielegalnych wysypisk
śmieci i pozostawiania odpadów komunalnych w przestrzeni publicznej.
Proponujemy uzupełnienie tekstu o te elementy oraz dopisanie do
słabych stron w Analizie SWOT na str. 74 tiretu „Znaczna ilość
niesegregowanych odpadów komunalnych pozostawiana na ulicach, w
parkach, na terenach zielonych i nielegalnych wysypiskach śmieci”.

Str. 67-68, „Codziennie na ulice Warszawy wyjeżdża ponad 270
specjalistycznych pojazdów.”
Jedną z wad systemu odbioru odpadów komunalnych w Warszawie są
gabaryty śmieciarek. Wnioski o zwężenie jezdni na ulicach lokalnych do
szerokości zgodnej z prawem (2,75 m) często są odrzucane ze względu
na potrzeby dojazdu śmieciarkami. W ten sposób system odbioru
odpadów komunalnych jest przyczyną istnienia wielu miejsc, gdzie
samochody mogą się rozpędzać do prędkości większych niż dopuszczają
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Uwzględniono

Uwzględniono

Do słabych stron w analizie SWOT dodano:
Zjawisko pozostawiania zmieszanych odpadów komunalnych na terenach
publicznych w tym, w szczególności na terenach zielonych, nielegalne
wysypiska
Działania edukacyjne przewidziane w Poś obejmują wiele aspektów
postępowania z odpadami, w tym m.in. właściwego pozbywania się
wytwarzanych odpadów komunalnych (np. działania edukatorów na
nadwiślańskich plażach i miejscach wypoczynku).

Nie
uwzględniono

Sposób postępowania z nielegalnymi wysypiskami odpadów jest uregulowany
przepisami. W przypadku, gdy właścicielem działki, na której zalegają odpady
jest dzielnica m.st. Warszawy podejmowane są działania przez dzielnicę
zgodnie z § 14 pkt 16 uchwały Rady m.st. Warszawy Nr XLVI/1422/2008 z
dnia 18 grudnia 2008 r., zmienionej uchwałą Nr XCIII/2729/2010 z dnia 21
października 2010 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do
wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy w celu
uprzątnięcia zalegających odpadów.
Natomiast w przypadku, gdy właścicielem działki, na której nielegalnie
magazynowane są odpady jest inny podmiot, mając na względzie § 14 pkt 50
powołanej uchwały, dzielnica wydaje decyzję o usunięciu odpadów z miejsca
na ten cel nieprzeznaczonego zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pojazdy stosowane do odbioru
odpadów komunalnych mają szerokość mniejszą niż 2,75 m, i jako takie mogą
poruszać się po ulicach o szerokości pasa 2,75 m.

znaki ograniczenia prędkości, co skutkuje wypadkami. Proponujemy
uzupełnienie analizy o wskazaną zależność i dopisanie w Analizie
SWOT na str. 74 do słabych stron tiretu „Zagrożenie bezpieczeństwa
ruchu drogowego wynikające z gabarytów śmieciarek”.
Str. 98, Rysunek 2.7.7
Proponujemy objęcie obszarem korytarza wymiany powietrza całego
terenu Parku Pole Mokotowskie, oznaczenie całego Parku Dolina
Służewska jako teren zieleni oraz Parków im. Romana Kozłowskiego i
im. Jana Pawła II jako główne powiązanie przyrodnicze.

Uwzględniono

Str. 107, Analiza SWOT, szanse, „budowa obwodnic zmniejszająca
liczbę samochodów przewożących materiały niebezpieczne przez
miasto”.
Budowane obwodnice prowadzą przez miasto, dlatego proponujemy
zapis „budowa obwodnic zmniejszająca liczbę samochodów
przewożących materiały niebezpieczne ulicami ze skrzyżowaniami
kolizyjnymi”.
Str. 117, cele operacyjne w zakresie gospodarki wodnej
Cele operacyjne w zakresie gospodarki wodnej wzajemnie się
wykluczają. Z jednej strony miasto planuje „zwiększenie retencji wodnej
i gruntowej”, z drugiej zaś rozbudowę sieci kanalizacyjnej. Należy
ponownie zastanowić się, czy ilość wody odprowadzanej do sieci będzie
maleć w wyniku działań retencyjnych czy wzrastać w wyniku rozrostu
terenów zurbanizowanych, czy może przewidywane są zmiany w różnym
kierunku w zależności od położenia geograficznego. Proponujemy
uporządkowanie i doprecyzowanie zapisów.
Str. 119, cele operacyjne w zakresie gospodarki odpadami.
Proponujemy dopisanie do działań edukacyjnych nie pozostawi nie po
sobie odpadów na w miejscach publicznych, szczególnie w parkach i
innych terenach zieleni.
Str. 119, cele operacyjne w zakresie gospodarki odpadami.
Proponujemy zastanowić się nad dodaniem celu mówiącego o wymianie
śmieciarek na pojazdy o mniejszych gabarytach i rozwoju systemu
odbierania odpadów za pomocą rowerów towarowych.

Uwzględniono

Str. 126-165, wskaźniki
Wskaźniki są opisane w sposób zrozumiały wyłącznie dla specjalistów,
np. „pył zawieszony PM10 S 90,4 (24h)”. Należy dostosować zapisy

Uwzględniono
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Nie
uwzględniono

Uwzględniono

Nie
uwzględniono

Korytarze wymiany powietrza określone są w SUiKZP
Jednocześnie dodano zadanie: Wykonanie analiz i ocen pod kątem
wyznaczenia obszarów priorytetowych do objęcia mpzp w celu ochrony
wartości i funkcji przyrodniczych, hydrologicznych i klimatycznych w skali
ogólnomiejskiej i lokalnej.
Dzięki temu kwestie ochrony środowiska będą jednym z priorytetów w
uchwalaniu mpzp.
Przekazano do BAiPP
Zmieniono zapis na Budowa obwodnic zmniejszająca liczbę samochodów
przewożących materiały niebezpieczne układem dróg lokalnych.

W Poś w dziale Gospodarowanie wodami str. 117 zapisy są uporządkowane i
precyzyjnie przedstawione.
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dotyczy przede wszystkim kanalizacji
sanitarnej i służy poprawie jakości wód powierzchniowych i podziemnych.
Kanalizacja deszczowa powinna być budowana w rejonach, gdzie warunki do
retencjonowania wody w gruncie są złe. Jej rozbudowa ma służyć m.in.
ochronie terenów zabudowanych przed podtopieniami
Zwiększenie retencji wodnej i gruntowej jest działaniem planowanym dla
ochrony przed powodzią w mieście.
Działania
edukacyjne
obejmują
wiele
aspektów
postępowania
z odpadami, w tym m.in. właściwego pozbywania się wytwarzanych odpadów
komunalnych (np. działania edukatorów na nadwiślańskich plażach i miejscach
wypoczynku).
Stosowanie mniejszych pojazdów do odbioru odpadów komunalnych wiąże się
z koniecznością stosowania większej liczby pojazdów, co miałoby negatywny
wpływ na środowisko; analogiem omawianego zjawiska byłoby zastępowanie
autobusowej komunikacji miejskiej transportem pojazdami osobowymi.
Zastosowanie rowerów towarowych nie jest możliwe, gdyż nie spełniają one
wymagań stawianych pojazdom stosowanym do odbioru odpadów
komunalnych zawartych w rozporządzeniu ministra transportu.

wskaźników do szerokiego grona odbiorców, np. „średnie stężenie pyłu
zawieszonego PM10 w ciągu doby”.
Str. 126-165, wskaźniki Przy każdej wartości bazowej i docelowej
powinna znaleźć się informacja o roku, którego dotyczą dane.
Str. 126-165, zadania
Lista zadań zawiera pozycje o różnym stopniu szczegółowości.
Wymienia zadania bardzo ogólne, np. „Przebudowa sieci
wodociągowej”, jak i bardzo precyzyjne, np. „Ocieplenie ścian budynku
Gimnazjum Nr 141 ul. Trocka 4”. Proponujemy uporządkowanie listy
poprzez zapisanie wszystkich zadań na poziomie ogólnym i
wyszczególnieniem z nich zadań konkretnych, ze wskazaniem
przewidywanego roku realizacji.
Str. 127, wskaźnik „Długość tras rowerowych” i pozostałe wskaźniki
transportowe.
Wskaźnik długości tras rowerowych nie ma bezpośredniego przełożenia
na
wielkość
ruchu
rowerowego
(por.
http://www.zm.org.pl/?a=siec_rowerowa_6x6
oraz
http://2030.um.warszawa.pl/wpcontent/uploads/2016/02/Rowerowyskokcywilizacyjny.pdf
).
Proponujemy
uzgodnienie
bardziej
odpowiedniego wskaźnika z autorami powstającej Warszawskiej
Strategii Mobilności. Analogicznie, w przypadku transportu zbiorowego,
wskaźniki nie powinny ograniczać się do infrastruktury, lecz ilustrować
jej wpływ na zachowania komunikacyjne (przynajmniej: liczby
pasażerów, optymalnie: udziału podróży). Głównym wskaźnikiem poza
poziomami zanieczyszczeń powinien być malejący udział podróży
odbywanych samochodem na rzecz korzystnych dla środowiska
sposobów przemieszczania się (ruchu pieszego, rowerowego i
komunikacji zbiorowej).
Str. 128, zadania
Proponujemy usunięcie z listy zadań budowy i przebudowy dróg
prowadzonych przez GDDKiA, jako inwestycji sprzyjających wzrostowi
natężenia ruchu samochodowego i tym samym emisji zanieczyszczeń.
Jednocześnie na liście zadań nie ma żadnego skierowanego na poprawę
warunków ruchu pieszego, co jest jednym ze sposobów zachęcania do
korzystania z niskoemisyjnych sposobów przemieszczania się.
Proponujemy uzupełnienie listy zadań o te skierowane na poprawę ruchu
pieszego.
Str. 128, „Budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej Park Kępa Potocka
z terenami Pasa Nadwiślańskiego”.
Czy ta inwestycja jest nadal w planach wobec informacji o
przygotowaniu do budowy Mostu Krasińskiego? Czy na liście zadań nie
powinna znaleźć się kładka pieszo-rowerowa od ul. Karowej do Portu
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Uwzględniono

Informacje takie znajdują się w przypisach

Nie
uwzględniono

Tworząc Poś starano się przedstawić planowane działania (wraz z terminem
realizacji, kosztami i źródłami finansowania), które będą służyć realizacji
celów programu, tak aby pokazać co konkretnie Miasto zamierza robić. Nie
zawsze możliwe było podanie szczegółowych informacji na temat zadań (np. w
przypadku przebudowa sieci wodociągowej).

Nie
uwzględniono

Przy wyborze wskaźników korzystano z opublikowanych przez Ministerstwo
Środowiska Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i
gminnych programów ochrony środowiska Wskaźniki wybrano tak, aby
dostępne były ich wartości nie rzadziej niż co 2 lata (ustawowy obowiązek
sporządzania raportów z Poś).
Ostateczne wskaźniki w Warszawskiej Polityce Mobilności będą ustalone po
zakończeniu konsultacji społecznych, tj. do końca 2016 r. Poś do tego czasu
musi być uchwalony przez Radę Miasta.

Nie
uwzględniono

Inwestycje te sprzyjają wyprowadzaniu z miasta ruchu tranzytowego. Kwestia
uspokojenia ruchu w centrum oraz ruchu pieszego jest uwzględniana w
dokumentach strategicznych Miasta m.in. w przywołanej w Poś Warszawskiej
Polityce Mobilności.
Należy podkreślić, że w ramach konsultacji projektu Poś pojawiły się również
głosy poparcia realizacji inwestycji (POW) a nawet ich przyspieszenia.

Uwzględniono

Budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej Park Kępa Potocka z terenami Pasa
Nadwiślańskiego ujęta jest Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy
(wg stanu na 16.06.2016).
Dodano zadanie Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą (łączącej ul.
Karową z Okrzei)

Praskiego?
Str. 129, inwestycje rowerowe
Na liście inwestycji rowerowych brakuje realizacji projektów wybranych
w budżecie partycypacyjnym. Jest to o tyle istotne, że za mniejsze
pieniądze mogą one doprowadzić do większego wzrostu udziału ruchu
rowerowego niż inne inwestycje. Poza projektami z BP należałoby
uwzględnić również szerszą kategorię „zmian organizacji ruchu w celu
poprawy warunków ruchu niezmotoryzowanych”. Żadna z
wymienionych inwestycji rowerowych nie dotyczy ścisłego centrum
Warszawy, gdzie potrzeba dostosowania przestrzeni publicznej do ruchu
rowerowego jest największa.
Str. 139, Zwiększenie retencji wodnej i gruntowej
Zapisy o wprowadzeniu do planów miejscowych zapisów nakazujących
zagospodarowanie wód opadowych są niewystarczające. W celu
adaptacji
do
zmian
klimatu
miasto
powinno promować
zagospodarowanie wód opadowych przed ich odprowadzeniem do sieci
kanalizacyjnej poprzez zielone dachy, ogrody deszczowe, wprowadzanie
drzew na parkingi itp. np. poprzez ulgi podatkowe.

Str. 139 i 140, „odbudowa Księżego Stawu” oraz „Rekultywacja jeziora
Księży Staw”.
Zadanie wydaje się niemożliwe do realizacji ze względu na
występowania na tym terenie całorocznych gniazd chronionych
gatunków ptaków oraz licznych drzew. Wobec możliwych znacznych
negatywnych skutków dla środowiska tych inwestycji proponujemy
ponowne
rozważenie
zakresu
zadań
„Przebudowa
układu
hydrologicznego obejmującego Potok Służewiecki i Rów Wolica” i
„Rekultywacja jeziora Księży Staw”.
W układzie hydrologicznym Potoku Służewieckiego brakuje zadania
mówiącego o odbudowie kanału odprowadzającego wodę z potoku do
Kanału Sieleckiego, który jest zapisany w planie miejscowym Rejonu
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Nie dotyczy

Opracowywany POŚ dotyczy lat 2017-2020, natomiast projekty realizowane w
ramach budżetu partycypacyjnego zgłaszane były dotychczas do budżetu m.st.
Warszawy na 2015 rok i budżetu na 2016 r.
Budowa infrastruktury rowerowej prowadzona będzie przez cały okres
obowiązywania Poś. Informacje kolejnych o inwestycjach, zamieszczone
zostaną w raporcie z realizacji Poś.

Uwzględniono

Zagospodarowywanie wód opadowych i roztopowych w granicach własnej
nieruchomości jest uwzględnione w Poś.
Zapis w Poś mówi o zagospodarowaniu wód opadowych w granicach własnej
działki i przywołuje dwa przykłady takich działań. Wymienione zielone dachy,
ogrody deszczowe itp. stanowią szczegółowe sposoby zagospodarowywania
wód opadowych i roztopowych na terenie własnej nieruchomości, które leżą po
stronie inwestora. Ponadto wody opadowe z zielonych dachów i tak w pewnej
ilości mogą być odprowadzane do kanalizacji zamiast do gruntu, a zatem to
sformułowanie nie wyczerpuje w sposób pełny ogólnej zasady
zaproponowanej w celu zwiększenia retencji wodnej i gruntowej, tj.
wprowadzania w pierwszej kolejności wód opadowych w granicach własnej
działki do ziemi.

Nie dotyczy

Nie
uwzględniono

Należy podkreślić, że w ramach realizacji Poś przewiduje się realizację
pewnych działań, które będą przystosowywały miasto do oczekiwanych
skutków zmian klimatu. Jednak pełne i zintegrowane działania adaptacyjne w
mieście będą wdrażane po uchwaleniu przez Radę Miasta dokumentu
opisującego strategię adaptacji do zmian klimatu, który powstanie w ramach
projektu Adaptcity.
Zadania ujęte są w WPF. Jeśli z jakiegoś powodu nie dojdzie do ich realizacji
zostanie to wyjaśnione w raporcie z Poś.
Przesłano do jednostki realizującej zadanie.

Zadanie zostanie uwzględnione w przypadku zapewnienia źródeł finansowania.
Inwestycja z uwagi na skomplikowanych charakter i konieczność spełnienia
wymogów formalno-prawnych nie jest możliwa do realizacji w latach 2017-

61.

K.K.

62.

M.R.

63.

A.B.

pod Skocznią i przywróceniu połączeniu Kanału Sieleckiego z Jez.
Czerniakowskim, który pozwoliłby na podniesienie poziomu wody w
tym ostatnim do poziomu pozwalającego uniknąć wyschnięciu jeziora.
Str. 146-149, kierunki interwencji pozbawione zadań i podmiotów
odpowiedzialnych
Należy uzupełnić tabelę o konkretne zadania przypisane do
poszczególnych kierunków interwencji

Uwzględniono

Str. 155, Tworzenie oraz modernizacja obiektów terenów zieleni
Na liście zadań brakuje „Wdrożenia koncepcji zagospodarowania Parku
Dolina Służewska” oraz budowy parku w rejonie pod skocznią.

Nie
uwzględniono

Chciałabym prosić Państwa o uwzględnienie w pisanym Programie
moich uwag dotyczących dręczącego mnie, moją rodzinę i bliskich
hałasu wywołanego przez samoloty startujące i lądujące z pobliskiego
lotniska Bielany/Bemowo.
Postuluję o:
- likwidację Lotniska na Bielanach / przeniesienie go w inne miejsce lotnictwo cywilne (dla przyjemności) nie powinno odbywać się w
granicach miasta, a do tego czasu o- zakaz wielokrotnego startowania i
lądowania tej samej maszyny.
Zlikwidowanie/ograniczenie działalności lotniska Babice (Bemowo),
które generuje wysoki hałas na Bemowie oraz Bielanach

Nie dotyczy

Rozumiem sytuację, gdy lotnisko jest używane przez pogotowie lotnicze,
czy służby MSW -są to sytuacje wyższej konieczności, natomiast nie
rozumiem, kiedy prowadzi się działalność komercyjną kosztem tysięcy
udręczonych ludzi! Ucząc !! pilotów nad ich głowami. Mam nadzieję, że

Nie dotyczy
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2023. Zadanie zostanie uwzględnione w raportach z realizacji Poś lub
programie na kolejne lata w przypadku zapewnienia źródeł finansowania

Nie dotyczy

W Poś określono jedynie ogólne kierunki interwencji i tylko wybrane działania
związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Szczegóły dotyczące
planów Miasta w obszarze gospodarowania odpadami komunalnymi zostaną
wypracowane w ramach prac nad zmianą kształtu systemu gospodarki
odpadami komunalnymi miasta.
Jednocześnie w tabeli wprowadzono zmiany w celu zwiększenia
czytelności i spójności przedstawionych informacji. M.in. usunięto kierunki
interwencji mówiące o konieczności osiągnięcia odpowiednich poziomów
recyklingu (określonych przepisami prawa), które dublowały wyznaczony cel
jakim jest Osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia. Wartości te zastosowano jako wskaźniki realizacji celu.
Zadanie zostanie uwzględnione w raportach z realizacji Poś lub programie na
kolejne lata w przypadku zapewnienia źródeł finansowania Należy zauważyć,
że obszar o nazwie Park pod Skocznią występował w Miejscowym Planie
Ogólnym m.st. Warszawy (obowiąz. do 2003 r.). Obecnie rejon ten jest
przewidziany do ekstensywnej zabudowy z obowiązkiem pozostawiania 60%
PBC na gruncie rodzimym.
Zagadnienia związane z hałasem lotniczym będą poruszone w Programie
ochrony środowiska przed hałasem. Wnioski i uwagi dot. hałasu zostaną
przekazane wykonawcy POŚPH.
Miasto angażuje się w rozwiązanie problemu m.in. poprzez:

przekazywanie korespondencji dot. lotniska właściwym organom,

włączenie się w działania mające na celu doprowadzenie do
przeniesienia lotów komercyjnych poza Warszawę,

prowadzone są postępowania administracyjne mające ograniczyć
oddziaływanie lotniska.
Zagadnienia związane z hałasem lotniczym będą poruszone w Programie
ochrony środowiska przed hałasem. Wnioski i uwagi dot. hałasu zostaną
przekazane wykonawcy POŚPH.
Miasto angażuje się w rozwiązanie problemu m.in. poprzez:

przekazywanie korespondencji dot. lotniska właściwym organom,

włączenie się w działania mające na celu doprowadzenie do
przeniesienia lotów komercyjnych poza Warszawę,

prowadzone są postępowania administracyjne mające ograniczyć
oddziaływanie lotniska.
Zagadnienia związane z hałasem lotniczym będą poruszone w Programie
ochrony środowiska przed hałasem. Wnioski i uwagi dot. hałasu zostaną
przekazane wykonawcy POŚPH.
Miasto angażuje się w rozwiązanie problemu m.in. poprzez:




ktoś kiedyś zrozumie jaki to problem i spowoduje przeniesienie
działalności komercyjnej lotniska w miejsce do tego się nadające.

64.

K.G.

Dlaczego miasto st Warszawa nie może pójść śladem innych miast i
dopłacać 100% wartości pieców gazowych w ramach wymiany i ochrony
naszego powietrza.

Uwzględniono

65.

A.P.

Uwzględniono

66.

P.W.

Potrzebne są działania systemowe, które może zapewnić odpowiednia
uchwała Rady m.st. Warszawy dotycząca utrzymania zieleni, lub
uwzględnienie spraw dotyczących zieleni w już istniejącej uchwale.
Chodzi o wprowadzenie zapisów dotyczących przede wszystkim
obowiązku obejmującego wszystkie jednostki na terenie miasta, w
zakresie:
-regularnego koszenia traw, w okresie letnim, a przynajmniej
dwukrotnego: w końcu maja i w końcu czerwca
-zakazu sadzenia na podwórkach i w pobliżu osiedli drzew
powodujących bardzo silne reakcje alergiczne (brzozy i dęby)
-nie sadzenia na podwórkach drzew wysokopiennych
-wymogu sadzenia drzew w takiej odległości od okien, aby nie zasłaniały
światła
Popieram propozycje wprowadzenia atrakcyjnego systemu dopłat do
wymiany pieców na paliwa stale na piece gazowe.

67.

E.P.-Z.

Dopłaty miasta Warszawa do wymiany pieców na bezpieczne dla
środowiska

Uwzględniono

68.

Warszawski
Alarm
Smogowy

W części diagnostycznej omawianego dokumentu czytamy, iż “ Rozwój
transportu szynowego, w tym rozbudowa metra i inwestycje w nowy
tabor tramwajowy, jak również sukcesywna wymiana taboru
autobusowego na spełniający coraz ściślejsze normy emisji spalin (czy

Uwzględniono
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Uwzględniono

przekazywanie korespondencji dot. lotniska właściwym organom,
włączenie się w działania mające na celu doprowadzenie do
przeniesienia lotów komercyjnych poza Warszawę,

prowadzone są postępowania administracyjne mające ograniczyć
oddziaływanie lotniska.
Dodano zdanie: System zachęt dla mieszkańców mający na celu podłączenie
do sieci ciepłowniczej lub wymianę kotłów na paliwa stałe, w tym zmiana
uchwały Rady m.st. Warszawy ws. zasad udzielania dotacji celowej na
finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy
służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Uwzględnione w niej
będą dotacje na modernizacje indywidualnych kotłowni.
Miasto udzielać będzie dotacji celowych na modernizację indywidualnych
kotłowni w wysokości możliwej do udźwignięcia przez budżet.
W Poś uwzględniono zadanie Powołanie zarządu zieleni miejskiej co umożliwi
skoordynowanie działań w terenach zieleni. Ponadto w załączniku do Poś
Standardy kształtowania zieleni Warszawy zamieszczone są wytyczne do prac
pielęgnacyjnych zieleni, odniesiono się do kwestii doborów roślin
drzewiastych do warunków miejskich, sadzenia drzew oraz utrzymania
powierzchni trawiastych – w tym koszenia.

Dodano zdanie: System zachęt dla mieszkańców mający na celu podłączenie
do sieci ciepłowniczej lub wymianę kotłów na paliwa stałe, w tym zmiana
uchwały Rady m.st. Warszawy ws. zasad udzielania dotacji celowej na
finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy
służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Uwzględnione w niej
będą dotacje na modernizacje indywidualnych kotłowni.
Dodano zdanie: System zachęt dla mieszkańców mający na celu podłączenie
do sieci ciepłowniczej lub wymianę kotłów na paliwa stałe, w tym zmiana
uchwały Rady m.st. Warszawy ws. zasad udzielania dotacji celowej na
finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy
służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Uwzględnione w niej
będą dotacje na modernizacje indywidualnych kotłowni.
„Dogęszczanie” obszarów centralnych jest środkiem zaradczym na zjawisko
suburbanizacji - przy prawidłowej realizacji zapisów dokumentów
strategicznych jest celowe.
Poś przewiduje realizację zadania Zapewnienie funkcjonowania korytarzy

wręcz o napędzie elektrycznym), nie tylko ograniczają wpływ transportu
publicznego na jakość powietrza, ale wpływają też na zmianę nawyków
mieszkańców i rezygnację z transportu indywidualnego. Wpływ na
zmianę sposobu przemieszczania się po mieście mają również takie
działania jak budowa parkingów P+R czy wyznaczanie buspasów”.
Tymczasem w ciągu ostatnich lat liczba aut wjeżdżających do miasta
wzrosła ponad dwukrotnie, a istniejące zapisy dotyczące strategii
ograniczającej wjazd aut do Warszawy funkcjonują niestety jedynie na
papierze. Pragniemy podkreślić, że powyższe deklaracje w zakresie
wdrażania polityki sukcesywnego ograniczania ruchu kołowego przy
promocji transportu zbiorowego stoją w jawnej sprzeczności z faktycznie
podejmowanymi przez Ratusz działaniami, takimi jak propozycja
dogęszczenia wieżowcami Śródmieścia Południowego w rejonie ulicy
Poznańskiej, która z pewnością spowodowałaby kumulację
zanieczyszczeń i występowanie jeszcze wyższych stężeń w samym
centrum miasta. Zapewnienie korytarzy napowietrzających, zaznaczone
jako cel szczegółowy, przy jednoczesnym działaniu miasta na rzecz
ograniczenia liczby i roli klinów napowietrzających – choćby w
przypadku wspomnianej powyżej inwestycji – brzmi przy tym niestety
jak ponury żart. Poza ogólną niezgodnością działań z deklarowanym na
papierze trendem, pragniemy stanowczo podkreślić, że w tak ważnym
dokumencie konieczne jest postawienie ambitnych celów i wdrożenie
konkretnych działań zmierzających do ich osiągnięcia. Przykłady takich
konkretnych działań można chociażby zaczerpnąć z innych europejskich
stolic - to wyłączanie danych ulic z ruchu, określenie tych stref
wyłączonego ruchu wraz z podaniem konkretnych dat wdrożenia tego
typu rozwiązań.
W omawianym projekcie przyznaje się, że “ z procesów spalania paliw w
pojazdach oraz ze źródeł towarzyszących ruchowi pojazdów (ścieranie
nawierzchni dróg, opon, okładzin) i unosu pyłu z dróg powstaje emisja
liniowa. Z sektora tego emitowane są przede wszystkim: dwutlenek
azotu, pyły i węglowodory aromatyczne.” Zgodnie z obowiązującym już
dokumentami ulice w centrum powinny być myte trzy razy w tygodniu, a
w okresach bez deszczu nawet codziennie. Tak się nie dzieje. Pragniemy
tym samym przypomnieć, że istotne jest nie tylko znaczne zwiększenie
częstotliwości mycia ulic, lecz także robienie tego metodą „na mokro”,
gdyż stosowanie obecnie mycie „na sucho” prowadzi tylko do
ponownego wzniecania zanieczyszczeń i powinno zostać surowo
zabronione. Straż Miejska musi być w stanie egzekwować taki zakaz a
miasto powinno już na etapie ustalania kryteriów przetargowych określać
normy jakościowe dla sprzętu spełniającego certyfikaty PM.
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wymiany powietrza.
Dodano zadanie Wykonanie analiz i ocen pod kątem wyznaczenia obszarów
priorytetowych do objęcia mpzp w celu ochrony wartości i funkcji
przyrodniczych, hydrologicznych i klimatycznych w skali ogólnomiejskiej i
lokalnej.
Dzięki temu kwestie ochrony środowiska będą jednym z priorytetów w
uchwalaniu mpzp.
Poś przedstawia cele, które mają być osiągnięte do 2020 r. W Poś na kolejne
lata będą mogły zostać wyznaczone dalej idące cele. W dokumencie
przedstawiono konkretne działania zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych
celów. Określono harmonogram ich realizacji oraz koszty i źródła
finansowania.

Uwzględniono

Poś przewiduje kierunek interwencji Zmywanie ulic w celu ograniczenia
pylenia.
W kolejnych kontraktach na kompleksowe mechaniczne oczyszczanie jezdni
ulic na lata 2017-20 znajdzie się zapis o stosowaniu sprzętu do realizacji prac
LMO spełniającego normy certyfikatu PM 10.

W kwestii promocji transportu rowerowego miasto deklaruje w
projekcie, że “rozbudowywana i remontowana jest również infrastruktura
rowerowa. W 2015 r. powstało prawie 53 km nowych tras rowerowych
(dróg dla rowerów i pasów lub kontrapasów rowerowych). Ponadto
wyremontowano 7 km tras rowerowych. Sieć rowerowa w Warszawie
liczy ponad 450 km19 . […] Nastąpiła także znacząca rozbudowasieci
ścieżek rowerowych, wprowadzono system roweru miejskiego Veturilo,
co spowodowało znaczący wzrost ilości podróży odbywanych przez
warszawiaków na rowerze.” Oczywiście trudno nie zgodzić się z
pozytywną oceną tego projektu, pragniemy jednak zwrócić uwagę na
fakt, że w dokumencie powinny zostać postawione wyraźne cele
dotyczące lepszej integracji istniejących już części ścieżek oraz
zagwarantowania mieszkańcom większej ilości miejskich stojaków
rowerowych, których obecnie dramatycznie brakuje.
Istotnym, choć niedoszacowanym źródłem smogu są, jak przyznaje się w
dokumencie, opary ze spalania śmieci komunalnych w domowych
paleniskach. Jakkolwiek zaproponowane wspieranie rozwoju i wdrażanie
nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym
metod termicznego przekształcania odpadów na terenie województwa
mazowieckiego należy uznać za dobry kierunek działań, w omawianym
dokumencie powinny zostać zapisane również ambitne cele i konkretne
metody przeciwdziałania szkodliwej emisji płynącej ze spalania śmieci,
nie tylko w profesjonalnych zakładach, ale i domach mieszkańców.
Dokument wskazuje, że w IV kwartale 2015 r. Straż Miejska m.st.
Warszawy przeprowadziła blisko 600 kontroli dotyczących
przestrzegania zakazu spalania odpadów. Czy planowane są dalsze
kontrole i wzmożenie ich częstotliwości? Czy Ratusz nie dostrzega przy
tym konieczności przeprowadzenia w tym zakresie akcji edukacyjnej
skierowanej do mieszkańców?
Projekt Programu wskazuje jako zagrożenie także presję inwestycyjną na
obszary będące poza zasięgiem – rzeczywiście dobrze w stolicy
rozbudowanej - centralnej sieci ciepłowniczej. Cieszą wyszczególnione
konkretne cele szczegółowe w zakresie rozbudowy sieci w
poszczególnych częściach miasta. Jako Warszawski Alarm Smogowy
pragniemy jednak zasugerować położenie większego nacisku na
uchwalanie tak potrzebnych planów zagospodarowania, którymi jak
dotąd objęta jest jedynie 1/3 miasta.

Uwzględniono

Poś zakłada rozbudowę systemu dróg dla rowerów i innej infrastruktury
rowerowej. Dotyczy to również instalowania stojaków rowerowych. Dodano
tekst o konieczności integracji istniejącej infrastruktury rowerowej.

Uwzględniono

Poś przewiduje szeroki zakres działań edukacyjnych obejmujących m.in.
kwestie dot. szkodliwości spalania odpadów.
Zadania w tym przedmiocie prowadzi również nowo utworzony Referat ds.
Kontroli Środowiska Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Referat wykonuje
działania edukacyjne i kontrolne w stosunku do właścicieli nieruchomości na
terenie m.st. Warszawy, z zakresu ochrony środowiska oraz utrzymania
czystości i porządku na ternie miasta. Zarówno działania edukacyjne jak
również kontrole mieszkańców i podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą, dotyczą prawidłowego zbierania i pozbywania się odpadów, w
tym spalania odpadów w piecach.
W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości dot. m.in. palenia śmieci funkcjonariusze Straży Miejskiej
nakładają mandaty karne.

Uwzględniono

Warszawski Alarm Smogowy postuluje generalnie – odnośnie całego
dokumentu – ustanowienie bardziej ambitnych celów w zakresie
przeciwdziałania omawianym w powyższych punktach zjawiskom.
Ambitnym celem mogłoby być np. osiągnięcie przekroczeń WHO w

Nie
uwzględniono

Poś przewiduje realizację zadania Zapewnienie funkcjonowania korytarzy
wymiany powietrza. Ochrona korytarzy odbywa się poprzez wprowadzanie
odpowiednich zapisów do miejscowych planów zagospodarowanie
przestrzennego.
Dodano zadanie: Wykonanie analiz i ocen pod kątem wyznaczenia
obszarów priorytetowych do objęcia mpzp w celu ochrony wartości i
funkcji przyrodniczych, hydrologicznych i klimatycznych w skali
ogólnomiejskiej i lokalnej.
Dzięki temu kwestie ochrony środowiska będą jednym z priorytetów w
uchwalaniu mpzp.
Poś wyznacza cele do 2020 r. i zakłada osiągnięcie norm jakości powietrza
wynikających z przepisów polskiego i unijnego prawa. W Poś na kolejne lata
będzie można wyznaczyć kolejne cele.
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69.

G.L.

70.

Fundacja alter
Eko

zakresie ustalonych norm obecności pyłów w powietrzu poniżej 30 dni w
roku. Tak zapisany cel działań jest bowiem mierzalny i egzekwowalny,
w przeciwieństwie do bardzo ogólnie postawionych w projekcie
głównych kierunków, np. dalsze ograniczanie emisji z transportu .
Wprowadzenie ograniczeń w funkcjonowaniu Lotniska Babice,
chociażby do wprowadzenia limitowanej ilości startów/lądowań danego
dnia czy też zakazu wykonywania lotów wielokrotnych przez tą samą
maszynę.

Włączanie mieszkańców w podejmowanie decyzji związanych z
zarządzaniem terenami zielonymi - np. utworzenie dzielnicowych
społecznych grup, z którymi analizowane byłyby ważniejsze inwestycje
miasta (m.in. sprzedaż działek, które obecnie są terenami zielonymi),
planowanie utworzenia parków, skwerów, a także zwiększenie
partycypacji w zakresie bieżącej pielęgnacji terenów zieleni, np. skwery
czy rabatki przyosiedlowe
Utworzenie systemu informowania mieszkańców o planowanych
wycinkach drzew, wnioskach i decyzjach - aktualnie istniejący Ekoportal
jest nieprzyjaznym narzędziem, zawarte w nim informacje nie są pełne,
często nie zawierają nawet adresu, ilości ani gatunku, co uniemożliwia
ewentualną interwencję
Ustalenie minimalnej procentowej powierzchni dzielnicy, w której
powinno zaprzestać się wykorzystywania soli do zabezpieczania dróg
zimą (część dzielnic wprowadziła już taki pilotaż), a także zwiększenie
zakresu stosowania zabezpieczeń drzew przed uszkodzeniem
spowodowanym solą
Wprowadzenie standardów dotyczących zachowania zieleni wysokiej drzew przy wszelkich inwestycjach realizowanych zarówno przez
miasto, jak i inwestorów prywatnych; aktualnie wymaga się zachowania
określonej powierzchni biologicznie czynnej, co powoduje że głównie
powstają trawniki, co nie zaspokaja potrzeb mieszkańców, ani przyrody
Należy powrócić do koncepcji sprzed lat - mapy Warszawy
uwzględniających korytarze ekologicznej na całym obszarze miasta i
sukcesywnie dążyć do odtworzenia korytarzy oraz bezwzględnej ochrony
tego co istnieje dziś
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Nie dotyczy

Uwzględniono

Zagadnienia związane z hałasem lotniczym będą poruszone w Programie
ochrony środowiska przed hałasem. Wnioski i uwagi dot. hałasu zostaną
przekazane wykonawcy POŚPH.
Miasto angażuje się w rozwiązanie problemu m.in. poprzez:

przekazywanie korespondencji dot. lotniska właściwym organom,

włączenie się w działania mające na celu doprowadzenie do
przeniesienia lotów komercyjnych poza Warszawę,

prowadzone są postępowania administracyjne mające ograniczyć
oddziaływanie lotniska.
Funkcjonują Komisje dialogu społecznego, przeprowadzane sa szerokie
konsultacje społeczne (rozdz. Świadomość ekologiczna mieszkańców,
partycypacja społeczna, edukacja ekologiczna).

Uwzględniono

Dodano zadanie Utworzenie i udostępnienie bazy danych o wnioskach o
wydanie zezwoleń i zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów.

Uwzględniono

Program przewiduje ograniczanie stosowania chemicznych środków zimowego
utrzymania dróg oraz ochrona gleby poprzez stosowanie osłon. Tak
szczegółowe ustalenia nie są dokonywane na poziomie Poś.

Uwzględniono

W Poś przedstawiono zadania, których realizacja sprzyjać będzie rozwojowi i
ochronie terenów zieleni.
W Standardach kształtowania zieleni Warszawy. odniesiono się do zasad
sadzenia i pielęgnacji drzew w trudnych warunkach miejskich.

Uwzględniono

W Poś ujęto zadania umożliwiające realizację postulatu: Opracowanie
programu rozwoju ogólnodostępnych terenów zieleni urządzonej, Waloryzacja
krajobrazu Warszawy oraz opracowanie wytycznych do jego ochrony,
Program zieleni miejskiej
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
został wyznaczony System Przyrodniczy Warszawy (SPW), który jest
zidentyfikowaną i wyodrębnioną częścią miasta pełniącą nadrzędne funkcje

71.

Stowarzyszeni
e Miłośników
Ochoty
OCHOCIANI
E
M.M.-B.

Wprowadzenie ograniczeń w zakresie wygrabiania ściółki spod drzew i
krzewów, szczególnie w parkach - ściółka jest ostoją bioróżnorodności;

Uwzględniono

wprowadzenie wytycznych w zakresie koszenia - m.in. zakaz koszenia w
czasie upałów i susz, oraz ogólne ograniczenie częstotliwości koszenia
trawników.
Wprowadzenie
możliwości
kompostowania
odpadów
przez
mieszkańców, zarówno w kompostownikach ogólnodostępnych m.in. w
parkach , na osiedlach a także w domach - mini kompostowniki

Uwzględniono

Dotychczasowe rozwiązania polegajcie na wentylacji tunelu drogowego i
wyrzuceniu na dużej wysokości zanieczyszczeń gromadzących się w
tunelach, nie jest rozwiązaniem optymalnym. Zanieczyszczenie nie
zmniejsza się a jedynie ulega rozproszeniu na wyższej wysokości (tunel
POW). Skutecznie oczyszczanie powietrza w tunelach drogowych w
aglomeracji miejskiej odbywa się przez neutralizacja zanieczyszczeń
gazowych. Neutralizacja może odbywać się w specjalnie do tego
stworzonych filtrach lub przy wykorzystaniu innej współcześnie
wykorzystywanej na świecie metody.
Konieczne jest zwiększeni liczby stacji badającej poziom zanieczyszczeń
komunikacyjnych. Dotychczas w Warszawie mamy uruchomione dwie
tego typu stacje i jest to zdecydowanie za mało. Takie stacje powinny
być zlokalizowane w rejonach kanionów komunikacyjnych, gdzie tworzą
się regularne zatory, np. skrzyżowanie ul. Wawelska/Grójecka. A z
uwagi na bliską zabudowę mieszkalną , zanieczyszczenia komunikacyjne
zagrażają zdrowiu i życiu ludzi przebywających w bliskim sąsiedztwie
takiej arterii.

Nie dotyczy
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Częściowo
uwzględniono

Uwzględniono

przyrodnicze (biologiczną, hydrologiczną i klimatyczną). Studium określa
generalne zasady ochrony na obszarach wchodzących w skład SPW. Opis i
mapa SPW zamieszczone są w Poś.
Tak szczegółowe ustalenia nie są dokonywane na poziomie Poś niemniej
Standardy kształtowania zieleni Warszawy przedstawiają wytyczne do
zakładania i utrzymywania terenów zieleni. W Standardach odniesiono się do
kwestii pielęgnacji różnych typów trawników miejskich
Tak szczegółowe ustalenia nie są dokonywane na poziomie Poś niemniej
Standardy kształtowania zieleni Warszawy przedstawiają wytyczne do
zakładania i utrzymywania terenów zieleni.
Obowiązujące prawo nie zabrania kompostowania odpadów przez
mieszkańców. Sposób postępowania z odpadami zielonymi został określony w
Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy.
Dopuszczono kompostowanie odpadów zielonych w przydomowych
kompostownikach, pod warunkiem, iż nie jest on uciążliwy dla otoczenia.
Stosowanie kompostowników ogólnodostępnych jest niezasadne, gdyż nie są
to instalacje bezobsługowe i nie mogą zostać przekroczone ich wydajności
przetwarzania odpadów, o co łatwo w takim przypadku.
Dodatkowo należy mieć na uwadze uzasadnione obawy co do wystąpienia
uciążliwości wynikających ze skali takiego kompostowania.
Instalacje do wentylacji tuneli będą musiały spełniać obowiązujące normy
ochrony powietrza, ewentualna instalacja filtrów powinna wynikać z oceny
oddziaływania na środowisko inwestycji drogowej.
W przypadku Południowej Obwodnicy Warszawy za inwestycję odpowiada
GDDKiA.
Przekazano do GDDKiA.

Monitoring jakości powietrza leży w kompetencjach WIOŚ. Lokalizacja stacji
musi spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 września
2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu oraz
wytycznych do lokalizacji stacji pomiarowych opracowanych przez Główny
Inspektorat Ochrony Środowiska. Obecnie trwa proces wyznaczania przez
GIOŚ
reprezentatywności
wszystkich
stanowisk
pomiarowych
funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Wyniki
analizy będą stanowiły podstawę do ewentualnych zmian w mazowieckiej sieci
pomiarowej.
Niemniej Poś przewiduje realizację Warszawskiego Indeksu Powietrza –
systemu, którego zadaniem będzie m.in. identyfikacja krytycznych dla obszaru
miasta przekroczeń stężeń. W II etapie realizacji projektu przewiduje się
utworzenie sieci punktów pomiarowych. Będzie to system niezależny od

systemu monitoringu jakości powietrza WIOŚ.

W bliskim sąsiedztwie stacji pomiaru jakości powietrza powinny zostać
zainstalowane monitory, na których byłyby wyświetlane na bieżąco
parametry jakości powietrza z rejonu. Takie działanie miałoby nie tylko
cel informacyjny dla mieszkańców ale także edukacyjny.
Jeśli w danej dzielnicy występują przekroczenia norm powietrza, każdy
dzielnicowy Wydział Oświaty powinien drogą mailową informować
placówki oświatowe o stanie jakości powietrza danego dnia i wydać
zalecenia odnośnie ograniczenia aktywności fizycznej dzieci na
powietrzu w danym dniu z przekroczeniami dopuszczalnych norm
powietrza.

Uwzględniono

W ramach Warszawskiego Indeksu Powietrza powstanie aplikacja mobilna,
która pozwoli na sprawdzenie jakości powietrza w każdym miejscu.

Uwzględniono

Zwiększenie ilości nasadzeń wysokiej zieleni izolacyjnej (drzew i
krzewów)
wzdłuż
arterii
komunikacyjnych,
emitujących
zanieczyszczenie powietrza i hałas, powinno być priorytetowym
działaniem w zakresie zieleni przyulicznej z uwagi na duże możliwości
zieleni w zakresie oczyszczania powietrza z pyłów i zanieczyszczeń.
Ochrona placówek szkolnych, szpitali, zlokalizowanych przy arteriach
komunikacyjnych emitujący hałas powyżej dopuszczalnej normy.
Instalacja dźwiękoszczelnych okien.
Ograniczanie i uspokajanie ruchu w rejonach o dużym skupisku
budynków mieszkalnych, szkół i przedszkoli a także placówek
szpitalnych.
Zastosowanie tzw. cichej nawierzchni.
Tworzenie wielostopniowych nasadzeń wzdłuż arterii komunikacyjnych.
Częste mycie nawierzchni ulic.
s. 144, w zadaniu „Ograniczanie stosowania chemicznych środków
zimowego utrzymania dróg oraz ochrona gleby poprzez stosowanie
osłon:” zmienić na:
„Ograniczanie stosowania chemicznych środków zimowego utrzymania
dróg (w tym wyeliminowanie ich stosowania na wszystkich drogach,
którymi nie jeżdżą autobusy), włączając chodniki, oraz ochrona gleby
poprzez stosowanie osłon”
s. 144, po ww. zdaniu dodać:
Wyeliminowanie stosowania chemicznych środków zimowego
utrzymania ciągów komunikacyjnych wewnątrz parków i lasów”

Uwzględniono

Procedurę informowania społeczeństwa, w tym placówek oświatowych,
przedstawiają programy ochrony powietrza.
Dodatkowo w ramach Warszawskiego Indeksu Powietrza powstanie aplikacja
mobilna, która pozwoli na sprawdzenie jakości powietrza w każdym miejscu.
Publikowane będą również zalecenia dotyczące postępowania w przypadku
przekroczeń dopuszczalnych stężeń.
W Standardach kształtowania zieleni Warszawy odniesiono się do kwestii
kształtowania zieleni o funkcji izolacyjnej.
Jednym z kierunków interwencji Poś jest Rozwój i utrzymanie terenów zieleni
jako elementów wpływających na jakość powietrza. Przewidziano realizację
zadania Opracowanie planu i zasad wymiany drzewostanu w nasadzeniach
przyulicznych. W diagnozie podkreślono rolę zieleni w zapewnieniu dobrej
jakości powietrza.
Problemowi hałasu komunikacyjnego i przemysłowego jest poświęcony
odrębny dokument pn. Program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st.
Warszawy. Jest to akt prawa miejscowego, który podlega aktualizacji co 5 lat, i
również podlega konsultacjom społecznym. Wnioski i uwagi dot. powyższych
rodzajów hałasu zostaną przekazane wykonawcy POŚPH.

s. 153, zamiast „Tworzenie bazy danych o drzewostanie”
„Tworzenie bazy danych o drzewostanie, w tym stworzenie i bieżąca
aktualizacja kompletnej bazy o drzewostanie na terenach będących we
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Nie
uwzględniono

Uwzględniono
Nie
uwzględniono

Poś przewiduje Zmywanie ulic w celu ograniczenia pylenia
Poś przewiduje ograniczenie stosowania chemicznych środków zimowego
utrzymania dróg. Nie podejmuje decyzji co do konkretnych ulic, uzależnione
jest to od wielu czynników.

Uwzględniono

Dodano informację, że w parkach i lasach nie stosuje się środków
chemicznych (w zadaniu Ograniczanie stosowania chemicznych środków
zimowego utrzymania dróg oraz ochrona gleby poprzez stosowanie osłon)

Uwzględniono

Zadanie Tworzenie bazy danych o zieleni odnosi się do obszaru całego miasta.
W pierwszej kolejności do bazy wprowadzane są dane z terenów zarządzanych
przez Miasto. Planuje się w przyszłości uzupełnienie bazy o informacje z

władaniu miasta innych niż parki, lasy i teren Wisły.” [Także, w razie
potrzeby, odpowiednia zmiana wskaźnika docelowego w kolumnie D]
s. 153, po ww. zadaniu dodanie nowego zadania:
„Tworzenie bazy danych o powierzchni biologicznie czynnej
występującej na poszczególnych terenach.” Zadanie własne: BOŚ,
Dzielnice, ZTP, ZOM, ZPTP
s. 154, przy E „Ograniczenie presji urbanistycznej” dodać zadanie:
„Zwiększenie pokrycia miasta planami miejscowymi – do końca 2020
min. 65%, od 2017 zwiększenie kwot przeznaczanych na prace nad
planami min. 10-krotne.” Zadanie własne: BAiPP.

s. 156, dodanie nowych zadań w ramach kierunku interwencji
„Tworzenie oraz modernizacja obiektów terenów zieleni”:
„Zwiększenie terenów łąk kwietnych”
„Zwiększanie powierzchni naturalnych nawierzchni na placach zabaw”
s. 162, dodanie zadania w ramach „Rozpowszechnianie informacji na
temat zachowań proekologicznych”
„Współpraca z zarządcami ogrodów działkowych, otwarcie ich na
mieszkańców i upowszechnianie wiedzy nt. ich roli w środowisku
przyrodniczym miasta.”
s. 163, dodanie nowego zadania w ramach kierunku interwencji
„Zapewnienie mieszkańcom informacji...”
„Zakup i obsługa automatycznych stacji pomiaru powietrza. Liczba stacji
i ich rozmieszczenie powinny pozwolić na dostarczenie kompleksowej
informacji o źródłach i rodzajach zanieczyszczeń powietrza w
Warszawie.”
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pozostałych terenów. Dodano informację na ten temat.
Uwzględniono

Postulat jest realizowany przez zadanie Tworzenie bazy danych o zieleni

Częściowo
uwzględniono

Poś przewiduje realizację zadania Zapewnienie funkcjonowania korytarzy
wymiany powietrza. Ochrona korytarzy odbywa się poprzez wprowadzanie
odpowiednich zapisów do miejscowych planów zagospodarowanie
przestrzennego.
Dodano zadanie: Wykonanie analiz i ocen pod kątem wyznaczenia obszarów
priorytetowych do objęcia mpzp w celu ochrony wartości i funkcji
przyrodniczych, hydrologicznych i klimatycznych w skali ogólnomiejskiej i
lokalnej.
Dzięki temu kwestie ochrony środowiska będą jednym z priorytetów w
uchwalaniu mpzp.
Stanowiące załącznik do Poś Standardy kształtowania zieleni Warszawy
przewidują tworzenie łąk kwietnych.
Wskazówki i zalecenia dot. placów zabaw, w tym poradnik Naturalne place
zabaw dostępne są na stronie http://placezabaw.um.warszawa.pl
Zadanie realizowane w ramach prac Zespołu ds. współpracy m.st. Warszawy z
rodzinnymi ogrodami działkowymi.

Uwzględniono

Nie dotyczy

Uwzględniono

Monitoring jakości powietrza leży w kompetencjach WIOŚ. Lokalizacja stacji
musi spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 września
2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu oraz
wytycznych do lokalizacji stacji pomiarowych opracowanych przez Główny
Inspektorat Ochrony Środowiska. Obecnie trwa proces wyznaczania przez
GIOŚ
reprezentatywności
wszystkich
stanowisk
pomiarowych
funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Wyniki
analizy będą stanowiły podstawę do ewentualnych zmian w mazowieckiej sieci
pomiarowej.
Należy podkreślić, że pomiary na stacjach nie dają informacji o źródłach
emisji. Pozyskanie takich informacje możliwe jest dzięki wykorzystaniu
modelowania.
Niemniej Poś przewiduje realizację Warszawskiego Indeksu Powietrza –
systemu, którego zadaniem będzie m.in. identyfikacja krytycznych dla obszaru
miasta przekroczeń stężeń. W II etapie realizacji projektu przewiduje się
utworzenie sieci punktów pomiarowych. Będzie to system niezależny od
systemu monitoringu jakości powietrza WIOŚ.

72.

U.K.

s. 163, dodanie zadania poniżej „Ogłaszanie alertów...”
„Informowanie o ogłaszanych alertach w związku z przekroczeniem
poziomów substancji w powietrzu.” Zadanie własne: Urząd m.st.
Warszawy

Uwzględniono

uwzględnienie III Ogrodu jordanowskiego w Warszawie przy ul.
Wawelskiej (budynek opalany nadal wyłącznie 11 piecami węglowymi)
w jednym z następujących działań:
str. 129 na dole, kierunek interwencji: Likwidacja źródeł emisji...
dodać zadanie: “bardzo gruntowny remont/rekonstrukcja budynku III
Ogrodu Jordanowskiego przy ulicy Wawelskiej 3 powiązany z likwidacją
pieców gazowych, budową instalacji c.o. i c.c.w. i podłączeniem obiektu
do sieci ciepłowniczej”
str. 130 na dole, kierunek interwencji: Zmniejszenie zużycia energii...
dodać zadanie: “bardzo gruntowny remont/rekonstrukcja budynku III
Ogrodu Jordanowskiego przy ulicy Wawelskiej 3 powiązany z
termomodernizacją.”
str. 132, kierunek interwencji: Stosowanie i promocja OZE
dodać zadanie: “bardzo gruntowny remont/rekonstrukcja budynku III
Ogrodu Jordanowskiego przy ulicy Wawelskiej 3 – zastosowanie
odnawialnych źródeł energii w postaci kolektorów słonecznych.”
Kierunek "Ograniczenie spadku liczebności fauny"1. Płotek na płazy w
przypadku wykopów
- Płazy wabione do wykopów towarzyszących remontom w pobliżu
parków giną masowo.
- Można temu zapobiec stawiając szczelny płotek przed rozpoczęciem
remontu.
2. Synchronizacja koszenia z wylęgiem płazów
- Koszenie wykonane po wyjściu młodych płazów ze stawów powoduje,
że olbrzymia ich część ginie niepotrzebnie.
- Synchronizacja koszenia (skoszenie tuż przed wyjściem na trawniki) da
płazom czas naukę chowania się.
3. Niebezpieczne studzienki
- W parkach znajdują się otwory studzienek itp. zabezpieczonych jedynie
przed dużymi zwierzętami. Drobne zwierzęta giną tam gromadnie.
- Wystarczy często zaledwie 1 m2 sztywnej siatki aby przeciwdziałać
temu.
4. Zimujące płazy
- Płazy zimują gromadnie na pewnych obszarach trawnika.
- Podczas jesiennego grabienia są tysiącami pakowane do worków i
wywożone.
- Są to zazwyczaj niewielkie obszary trawnika, na których można by
zostawić liście i nie zabijać masowo płazów

Nie
uwzględniono
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Nie dotyczy

Za ogłaszanie alertów odpowiedzialny jest Wojewoda Mazowiecki. Procedura
informowania przedstawiona jest w programach ochrony powietrza.
Dodano zadanie. Podmiot odpowiedzialny BBiZK.
Dodatkowo w ramach WIP powstanie aplikacja mobilna umożliwiająca łątwy
dostęp do danych na temat jakości powietrza .
Zadanie zostanie uwzględnione w przypadku zapewnienia źródeł finansowania.

Program przewiduje realizację kierunku interwencji Kształtowania liczebności
poszczególnych składników fauny miasta na poziomie optymalnym pod
względem
przyrodniczym
i
ich
roli
w
mieście
wraz
z
zachowaniem/wzbogacaniem jej różnorodności (gatunkowej i ekologicznej).
Poś jako dokument strategiczny nie określa tak szczegółowych wytycznych.
Przekazano właściwym jednostkom.

73.

M.T.

74.

M.F.

75.

R.S.

76.

Warszawa
Bez Smogu
M.D.

5. Fontanny bezpieczne dla ptaków –
- W wielu fontannach ptaki widzą wodę lecz nie mają do niej dostępu.
- Zdesperowane młode ptaki skaczą w głęboką wodę i topią się.
Jestem za tym, aby Warszawa zrobila wszystko w celu wymiany pieców
na bardziej ekologiczne. Jestem za systemem doplat, ktory sprawi, ze
kopciuchy jak najszybciej znikna ze stolicy.

Uwzględniono

W imieniu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy
chciałbym zwrócić Państwa uwagę na jeszcze jeden aspekt istnienia
współczesnej aglomeracji miejskiej - to, co obecnie określane jest
mianem ZANIECZYSZCZENIA ŚWIATŁEM.
Postulujemy w tej sytuacji dodanie do Programu zadania, polegającego
na:
- identyfikacji tych wszystkich miejsc, gdzie zanieczyszczenie światłem
jest oczywiste, tj. takich, gdzie oświetlenie mogłoby zostać zredukowane
np. poprzez zastąpienie lamp o kształcie kuli lampami świecącymi ku
dołowi, poprzez dodanie jakiegoś elementu fasady budynku, który
ograniczyłby do wysokości budynku zasięg lamp oświetlających
elewację od dołu etc.
- wprowadzeniu odpowiednich zmian w konstrukcji lamp etc. w takich
miejscach
- opracowaniu i wdrożeniu planu zmian nocnego oświetlenia terenów
zielonych (w wielu przypadkach np. zmiana barwy lamp może w istotny
sposób poprawić sytuację)
- ocenie zagrożeń dla przelotnych ptaków ze strony wysokich,
oświetlonych obiektów architektonicznych i próbie ich ograniczenia.
Domagam się ograniczenia działania lotniska Babice, zmniejszenia lotów
komercyjnych i szkoleniowych oraz zakazania lotów wielokrotnych po
okręgu przez tą samą maszynę.

Nie dotyczy

Jak najszybsza inwentaryzacja pieców, kotłowni i kominków na paliwa
stałe.

Uwzględniono
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Nie dotyczy

Dodano zadanie: System zachęt dla mieszkańców mający na celu
podłączenie do sieci ciepłowniczej lub wymianę kotłów na paliwa stałe, w tym
zmiana uchwały Rady m.st. Warszawy ws. zasad udzielania dotacji celowej
na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy
służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Uwzględnione w niej
będą dotacje na modernizacje indywidualnych kotłowni.
Zgodnie z wytycznymi MŚ przedmiotowe kwestie leżą poza zakresem
tematycznym Poś.

Zagadnienia związane z hałasem lotniczym będą poruszone w Programie
ochrony środowiska przed hałasem. Wnioski i uwagi dot. hałasu zostaną
przekazane wykonawcy POŚPH.
Miasto angażuje się w rozwiązanie problemu m.in. poprzez:

przekazywanie korespondencji dot. lotniska właściwym organom,

włączenie się w działania mające na celu doprowadzenie do
przeniesienia lotów komercyjnych poza Warszawę,

prowadzone są postępowania administracyjne mające ograniczyć
oddziaływanie lotniska.
Prace zmierzające do określenia na terenie Warszawy wielkości i lokalizacji
budynków nieposiadających przyłączenia do sieci ciepłowniczej i sieci
gazowej, co jest równoznaczne z identyfikacją obszarów zabudowy
pozbawionej wyżej wymienionych sieci są prowadzone na potrzeby określenia
niskiej emisji powstającej ze spalania paliw na potrzeby ogrzewania i ciepłej

Należy wprowadzić atrakcyjny system dopłat do wymiany pieców
zasilanych paliwami stałymi na przyjazne zdrowiu kotły gazowe tam,
gdzie nie ma możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Postulujemy, aby system dopłat uruchomić jak najszybciej, niezależnie
od prac nad uchwałą antysmogową dla aglomeracji warszawskiej, a także
przyjąć założenia co do efektu, który chcemy osiągnąć.
założone przez miasto do osiągnięcia poziomy docelowe zanieczyszczeń
są z punktu widzenia ochrony zdrowia i życia ludzkiego zbyt wysokie.
Po pierwsze, w 2020 roku wymagane prawem dopuszczalne
średnioroczne stężenie PM2,5 będzie wynosić 20 μg/m3. Widzimy zatem,
że pod tym względem redukcja poziomów PM2,5 do planowanych 25
μg/m3 nie jest wystarczająca.
Po drugie, bazujące na badaniach naukowych, a rekomendowane przez
Światową Organizację Zdrowia (WHO) maksymalne dopuszczalne
średnioroczne
stężenie
PM2,5
to
10
μg/m3
(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/),
czyli
dwuipółkrotnie mniej niż wartość założona w projekcie Programu
ochrony środowiska.
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Uwzględniono

Uwzględniono

Nie
uwzględniono

wody użytkowej jak również na potrzeby określenia potencjału
przyłączeniowego do miejskiej sieci ciepłowniczej.
W wyniku dotychczasowych działań udało się oszacować na terenie
poszczególnych dzielnic Warszawy wielkość niskiej emisji powstałej w
wyniku stosowania paliw stałych do ogrzewania mieszkań w kategoriach ilości
emitowanych tlenków siarki, tlenków azotu, tlenku węgla, dwutlenku węgla,
pyłu zawieszonego i benzo(a)pirenu.
Bardziej precyzyjnie, budynki i obszary bez dostępu do sieci ciepłowniczej i
gazowej zostaną określone w wyniku prac związanych z badaniem potencjału
przyłączeniowego do msc na terenie dzielnic Targówek, Praga-Południe i
Praga-Północ. Obszary w tych dzielnicach przy udziale operatora sieci
ciepłowniczej i operatora sieci gazowej a także Biura Geodezji i Katastru są
obecnie badane w zakresie możliwości technicznych i ekonomicznych
przyłączeń do sieci.
Dodano zadanie: System zachęt dla mieszkańców mający na celu
podłączenie do sieci ciepłowniczej lub wymianę kotłów na paliwa stałe, w tym
zmiana uchwały Rady m.st. Warszawy ws. zasad udzielania dotacji celowej
na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy
służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Uwzględnione w niej
będą dotacje na modernizacje indywidualnych kotłowni.
Zmieniono docelową wartość wskaźnika na 20 μg/m3.

Pos wyznacza cele do 2020 r. i zakłada osiągnięcie norm jakości powietrza
wynikających z przepisów polskiego i unijnego prawa. W Poś na kolejne lata
będzie można wyznaczyć kolejne cele.

Należy zapewnić mieszkańcom dostęp do informacji na temat stanu
środowiska. W projekcie Programu ochrony środowiska brakuje takich
działań, jak:
1) wyświetlanie informacji o jakości powietrza na stronach
internetowych dzielnic i innych miejskich instytucji (dane powinny być
zaczerpywane bezpośrednio z portalu WIOŚ);
2) informowanie o jakości powietrza na przystankach i w środkach
komunikacji zbiorowej przynajmniej w sezonie smogowym (IX-IV) z
jasnym komentarzem dla podróżujących, czy powietrze jest zdrowe, czy
już nie;
3) podnoszenie świadomości nt. problemu zanieczyszczenia powietrza
poprzez stworzenie wytycznych dla placówek oświatowych, jak
postępować w przypadku wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń
(monitorowanie jakości powietrza, ograniczanie wyjść dzieci na dwór
podczas epizodów smogowych itp.), czy szkolenia antysmogowe dla
dyrekcji placówek oświatowych / nauczycieli / rodziców;
4) szeroka akcja edukacyjna dla mieszkańców na temat źródeł
zanieczyszczeń powietrza w Warszawie oraz działań, które mogą podjąć
sami mieszkańcy, a także działań niepożądanych, przyczyniających się
do pogorszenia jakości powietrza.
Bardzo ważne jest, aby Straż Miejska reagowała priorytetowo na
zgłoszenia dotyczące spalania odpadów, w tym odpadów zielonych, i
surowo karała za powyższe wykroczenia (kontrole bez mandatów nie
będą skuteczne). Apelujemy także o częste kontrole podmiotów
gospodarczych w tym zakresie.

Uwzględniono

W ramach WIP powstanie aplikacja mobilna i strona internetowa w sposób
czytelny informująca o jakości powietrza i zaleceniach dla mieszkańców.
Poś przewiduje szeroki zakres działań edukacyjnych m.in. w zakresie jakości
powietrza.
Podczas przygotowania kampanii analizowane będą możliwości
i sposoby dotarcia do różnych grup społecznych w celu wyboru
najskuteczniejszych elementów informowania i edukowania w zakresie
powietrza.

Uwzględniono

Ciągłość sieci dróg rowerowych pozostawia wiele do życzenia,
uniemożliwiając wygodne i bezpieczne (bez konieczności jazdy ulicą lub
chodnikiem) podróżowanie rowerem między różnymi dzielnicami
Warszawy.
Ścieżki rowerowe wytyczane są często wzdłuż głównych ciągów
komunikacyjnych, co wiąże się z dużym narażeniem rowerzystów na
zanieczyszczenia powietrza pochodzące z transportu.
Projektując nowe ścieżki rowerowe, warto więc zwracać uwagę
na dwa aspekty:
1) zwiększenie ciągłości sieci i
2) prowadzenie tras, o ile to możliwe, z dala od głównych
ciągów komunikacyjnych.

Częściowo
uwzględniono

W Poś przedstawiono informację na temat działań SM w tym zakresie.
Prowadzi je nowo utworzony Referat ds. Kontroli Środowiska Straży Miejskiej
m.st. Warszawy. Referat wykonuje działania edukacyjne i kontrolne w
stosunku do właścicieli nieruchomości na terenie m.st. Warszawy, z zakresu
ochrony środowiska oraz utrzymania czystości i porządku na ternie miasta.
Zarówno działania edukacyjne jak również kontrole mieszkańców
i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, dotyczą prawidłowego
zbierania i pozbywania się odpadów, w tym spalania odpadów w piecach.
W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości dot. m.in. palenia śmieci funkcjonariusze Straży Miejskiej
nakładają mandaty karne.
Dodano tekst podkreślający konieczność zwiększenie ciągłości sieci.
Lokalizacja tras uzależniona jest od wielu czynników i nie może być
rozstrzygana na poziomie Poś.
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Realizacja niektórych planowanych inwestycji drogowych, w
szczególności południowej obwodnicy Warszawy, jest według nas
zasadna z punktu widzenia ochrony powietrza, bo przyczyni się zarówno
do wyprowadzenia części ruchu kołowego z centrum Warszawy, jak i w
konsekwencji do zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń powietrza.
Wątpliwości budzi natomiast wpisanie do projektu Programu ochrony
środowiska budowy obwodnicy śródmiejskiej (str. 128). Trasa ta nie jest
bowiem prawdopodobnie ani konieczna, ani też nie jest wystarczająca do
zmniejszenia natężenia ruchu samochodowego (a tym samym poziomu
zanieczyszczeń komunikacyjnych) w centrum Warszawy. Budowa
nowych dróg o dużej przepustowości rzadko przyczynia się do poprawy
płynności ruchu, a znacznie częściej ją pogarsza (prawo LewisaMogridge’a, paradoks Downsa-Thomsona, paradoks Braessa). Zatem
według wszelkiego prawdopodobieństwa po zrealizowaniu tej inwestycji
narażenie mieszkańców centrum Warszawy na zanieczyszczenia
powietrza generowane przez motoryzację nie ulegnie zauważalnej
poprawie, natomiast znacząco zwiększy się liczba osób narażonych na
takiego typu zanieczyszczenia przez fakt mieszkania w pobliżu
planowanego odcinka śródmiejskiej obwodnicy.
Doświadczenia rozwiniętych krajów europejskich wyraźnie pokazują, że
istnieją znacznie bardziej skuteczne sposoby na walkę z zatorami
komunikacyjnymi i zanieczyszczeniami generowanymi przez pojazdy
spalinowe niż budowa dróg ekspresowych przez centra miast. Są to np.:
1) rozwój komunikacji publicznej (w szczególności działania takie, jak:
budowa nowych linii tramwajowych i nowych odcinków linii metra) i jej
uprzywilejowanie w stosunku do transportu indywidualnego (wydzielone
pasy ruchu dla autobusów, torowiska, system sygnalizacji świetlnej),
2) zniechęcanie mieszkańców do korzystania z indywidualnego
transportu samochodowego, np. poprzez zwężanie ulic, podnoszenie
opłat za parkowanie, tworzenie stref ograniczonej emisji
komunikacyjnej. To ostatnie rozwiązanie nie jest obecnie prawnie
możliwe, ale bardzo prawdopodobne, że będzie je można zacząć
stosować w ciągu kilku najbliższych lat.
Te same uwagi odnoszą się także do wielu innych planowanych na
obszarze Warszawy inwestycji drogowych.
Nawet niewielka część ogromnych środków finansowych, jakie miasto
planuje wydać na niektóre inwestycje w infrastrukturę drogową, w tym
właśnie na wspomniany fragment praskiego odcinka obwodnicy
śródmiejskiej, wydane w inny sposób (np. na wymianę urządzeń
grzewczych na urządzenia nowoczesne, o niskiej emisyjności)
przyniosłyby nieporównywalnie lepszy efekt z punktu widzenia poprawy
jakości powietrza.
Postulujemy o dalsze prace nad rozwojem systemu buspasów, uznając
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Częściowo
uwzględniono

Budowa obwodnicy śródmiejskiej jest przewidziana w SUiKZP m.st.
Warszawy i Strategii Transportowej miasta, których zapisy, w tym dotyczące
obwodnicy śródmiejskiej i innych postulowanych działań, są konsekwentnie
realizowane. Obwodnice wyprowadzają z centrum ruch tranzytowy.
Rozwój komunikacji publicznej jest jednym z kierunków Poś. Kwestie
zniechęcania do podróży prywatnymi samochodami są poruszone zarówno w
Poś jak i w przywołanych w nim dokumentach strategicznych (Strategia
transportowa, projekt Warszawskiej Polityki Mobilności).
Jednocześnie przewiduje się wprowadzenie systemu zachęt dla mieszkańców
mający na celu podłączenie do sieci ciepłowniczej lub wymianę kotłów na
paliwa stałe, w tym zmiana uchwały Rady m.st. Warszawy ws. zasad
udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na
terenie m.st. Warszawy służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.
Uwzględnione w niej będą dotacje na modernizacje indywidualnych kotłowni.
również dofinansowanie wymiany kotłów.

Uwzględniono

Działania te są sukcesywnie prowadzone

77.

A.S.

dotychczasowe działania w tym zakresie za wciąż niewystarczające
Postulujemy, aby wśród działań krótkoterminowych poprawiających
jakość powietrza w dni z przekroczonymi normami dla pyłów
zawieszonych komunikacja miejska była bezpłatna dla wszystkich, a
informacje o tym szeroko rozpowszechniane.
Wnioskuję o wprowadzenie obowiązkowej kontroli poziomu decybeli
generowanych przez tego typu imprezy (odtwarzanie głośnej muzyki na
otwartej przestrzeni w czasie koncertów i imprez plenerowych w
mieście, jak również pubach, klubach i dyskotekach pod gołym niebem.).
Domagam się ograniczenia działania lotniska Babice, zmniejszenia lotów
komercyjnych i szkoleniowych oraz zakazania lotów wielokrotnych po
okręgu przez tę samą maszynę.

Uwzględniono

Uwzględniono

Nie dotyczy

78.

A.D.

Zdaję sobie sprawę, że zamknięcie lotniska nie wchodzi w tym
momencie w grę, jestem też świadom faktu wykorzystywania go np.
przez LPR. Ale należałoby zacząć chociaż od radykalnego ograniczenia
liczby przelotów prywatnych, w tym zwłaszcza lotów treningowych –
wielokrotnych lotów po kręgu wykonywanych przez ten sam samolot,
które to są najbardziej uciążliwe.

Nie dotyczy

79.

E.G.

Nie dotyczy

80.

B.T.

81.

Miłośnicy
Krajobrazu –
Stowarzyszeni
a Właścicieli

Kiedy zaostrzymy kontrole emisji aut na drogach?. Okresowe kontrole
techniczne są niewydolne bo dopuszczają takie auta do dalszej
eksploatacji. Powinien być system alarmowania gdzie mieszkańcy
mogliby zgłaszać numery rejestracyjne takich aut oraz policja i straż
miejska powinny reagować widząc takie przypadki i karząc mandatami.
Konieczne przyśpieszanie dokończenia południowej obwodnicy
Warszawy aby opanować ogromny ruch spływający z niej na Dolinę
Służewiecką i Puławską, co jest źródłem hałasu i zanieczyszczania
powietrza w tej części miasta.
Nakaz uzgadniania mpzp z wymogami POŚ.
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Dodano zadanie Rozwój systemu buspasów
W ramach Warszawskiego Indeksu Powietrza podejmowane będą sprofilowane
działania mające na celu obniżenie stężeń substancji powietrzu. Katalog
możliwych działań będzie opracowany w ramach WIP. Rozważane będzie
m.in. możliwość darmowych przejazdów.
Poś zawiera kierunek interwencji Ograniczenie uciążliwości lokali i imprez
masowych. Zadanie w ramach tego kierunku realizują wszystkie wnioski.
Zagadnienia związane z hałasem lotniczym będą poruszone w Programie
ochrony środowiska przed hałasem. Wnioski i uwagi dot. hałasu zostaną
przekazane wykonawcy POŚPH.
Miasto angażuje się w rozwiązanie problemu m.in. poprzez:

przekazywanie korespondencji dot. lotniska właściwym organom,

włączenie się w działania mające na celu doprowadzenie do
przeniesienia lotów komercyjnych poza Warszawę,

prowadzone są postępowania administracyjne mające ograniczyć
oddziaływanie lotniska.
Zagadnienia związane z hałasem lotniczym będą poruszone w Programie
ochrony środowiska przed hałasem. Wnioski i uwagi dot. hałasu zostaną
przekazane wykonawcy POŚPH.
Miasto angażuje się w rozwiązanie problemu m.in. poprzez:

przekazywanie korespondencji dot. lotniska właściwym organom,

włączenie się w działania mające na celu doprowadzenie do
przeniesienia lotów komercyjnych poza Warszawę,

prowadzone są postępowania administracyjne mające ograniczyć
oddziaływanie lotniska.
Przekazano do Inspektoratu Transportu Drogowego i Policji

Nie dotyczy

Zakończenie budowy jest planowane na sierpień 2020 r. – jest to inwestycja
GDDKiA
Przekazano do GDDKiA

Uwzględniono

Zakres i procedurę uzgadniania mpzp określa ustawa o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. Niemniej Poś przedstawia m.in. zadanie
Stosowanie zapisów (rozwiązań) służących redukcji zanieczyszczeń powietrza
w ustaleniach mpzp

Lokali
A.A.

Nakaz wykonywania pełnej prognozy oddziaływania na środowisko dla
mpzp, w tym oddziaływania zabudowy wysokościowej - wszystkie
aspekty oddziaływania takiej zabudowy i ewentualnej wycinki drzew pod
zabudowę.
Wprowadzenie zakazu prowadzenia w parkach miejskich imprez z
nagłośnieniem
Wprowadzenie pełnego zakazu fajerwerków w Warszawie, w tym zakazu
fajerwerków podczas imprez miejskich łącznie z sylwestrem i wiankami.

Nie dotyczy

Zakres regulowany przepisami prawa, uzgadniany przez RDOŚ.
Przekazano do RDOŚ.

Częściowo
uwzględniono

Obowiązkowa inwentaryzacja wszystkich terenów zielonych pod
względem gatunków chronionych (zieleń i zwierzęta) zgodnie z
obowiązującymi rozporządzeniami dot. gatunków chronionych.
Obowiązek edukowania przez miasto mieszkańców i innych
użytkowników miasta, a także urzędników samorządowych, w zakresie
rozwiązań przyjętych w POŚ - zwłaszcza dotyczących ochrony powietrza
i ochrony środowiska naturalnego w różnych aspektach.
Promowanie i wspomaganie stosowania przez mieszkańców
odnawialnych źródeł energii

Nie dotyczy

Poś zawiera kierunek interwencji Ograniczenie uciążliwości lokali i imprez
masowych w tym m.in. zadanie Realizacja Zarządzenia Prezydenta m.st.
Warszawy z dnia 24.04.2015 r. w sprawie ograniczenia możliwości korzystania
z niektórych nieruchomości w celu ochrony przestrzeni publicznej m.st.
Warszawy przed hałasem.
Działanie leży w kompetencjach RDOŚ.
Przekazano do RDOŚ.

Zakaz ruchu w mieście dla pojazdów naruszających normy hałasu szczególnie motocykle bez odpowiednich tłumików.

Nie dotyczy

Zakaz ruchu w mieście w czasie ciszy nocnej dużych pojazdów
zbierających odpady, tzw. śmieciarek.

Uwzględniono

Obowiązek dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prac z zielenią drzewa, krzewy, tj. fotografia przy oględzinach/typowaniu/zlecaniu prac,
fotografia wykonawcy przed wykonaniem prac, fotografia po wykonaniu
Miejski zarząd zieleni (ta nowa struktura) powinien być prowadzony z
udziałem organizacji społecznych - przedstawiciel społeczników w
zarządzie lub powołanie rady społecznej na bieżąco uzgadniającej i
kontrolującej zlecane prace, a zwłaszcza wycinki
Inwentaryzacje zieleni, a także chronionych gatunków, dostępne on-line.

Nie dotyczy

Dostępność on-line wszystkich wniosków o wycinki i decyzji o

Uwzględniono
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Uwzględniono

Poś zostanie opublikowany na stronie internetowej – każdy będzie mógł się z
nim zapoznać. Sam Poś przewiduje prowadzenie szerokiej edukacji
ekologicznej, m. in. w zakresie ochrony powietrza.

Uwzględniono

Poś przewiduje kierunek interwencji Stosowanie i promocja OZE, w tym
zadanie Dofinansowanie mieszkańcom montażu instalacji solarnych i pomp
ciepła w celu likwidacji indywidualnych źródeł energetycznych opalanych
węglem.
Instalacje OZE promowane są podczas licznych wydarzeń i pikników
ekologicznych, które organizowane są w mieście, np. Dzień energii, Piknik
z klimatem.
Taki zakaz istnieje. Za jego egzekwowanie odpowiada Policja.

Zgodnie z zawartymi umowami oraz Regulaminem utrzymania czystości i
porządku w m.st. Warszawie, wykonawcy odbierają odpady komunalne w dni
powszednie, w godzinach 6:00-22:00.
Poś jako dokument strategiczny nie określa tak szczegółowych wytycznych.
Przekazano do właściwych jednostek.

Uwzględniono

Poś przewiduje utworzenie Zarządu Zieleni Miejskiej. Szczegółowe określenie
zasad działania jednostki nie jest możliwe na tym etapie. Wniosek zostanie
przekazany do jednostki po jej utworzeniu.

Uwzględniono

Poś przewiduje tworzenie bazy danych o zieleni. Dane z inwentaryzacji zieleni
prowadzonej w ramach tworzonej bazy danych o terenach zieleni są dostępne
http://www.smapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=s_map
Postulat dotyczący udostępnienia danych o gatunkach chronionych Przekazano
do RDOŚ.
Dodano zadanie Utworzenie i udostępnienie bazy danych o wnioskach o

wycinkach
Dostępność on-line zlecanych pielęgnacji
Wprowadzenie w terenie, przy pomnikach przyrody, informacji opisowej
dla wszystkich pomników przyrody, w tym podanie obowiązujących
zakazów.

Nie dotyczy
Częściowo
uwzględniono

Wprowadzenie obowiązku zakładania monitoringu dla pomników
przyrody niszczonych.

Częściowo
uwzględniono

Wprowadzenie obowiązkowych umów z właścicielami nieruchomości,
na których rosną pomniki przyrody, regulujących warunki
monitorowania, pielęgnowania, leczenia i innych czynności
wykonywanych przy pomnikach przyrody przez miasto.
Ograniczenie koszenia traw w parkach miejskich i na skwerach, by
umożliwić kwitnienie i pracę pszczół.

Częściowo
uwzględniono

Zakaz wycinki dużych drzew bez rekompensaty w postaci nasadzeń
drzew porównywalnych (drzewa tej samej wielkości lub kilka drzew
mniejszych).

Nie dotyczy

Nakaz przywrócenia/nasadzenia w ciągach ulicznych drzew lub dużych
krzewów.

Nie dotyczy

Wprowadzenie w większej niż dotąd ilości drzew i krzewów, które są
zielone przez cały rok (ważne dla filtrowania zanieczyszczonego
powietrza)- zwłaszcza na terenach o najwyższym zanieczyszczeniu
powietrza.

Uwzględniono

Wprowadzenie szpalerów krzewów wzdłuż ulic o największym natężeniu
ruchu pojazdów; zastępowanie ekranów przy drogach szpalerami drzew i
krzewów

Uwzględniono
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Uwzględniono

wydanie zezwoleń i zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów.
Informacje te dostępne są w trybie udostępnienia informacji publicznej.
Wszystkie pomniki przyrody na terenie Warszawy są oznakowane tabliczkami
Pomnik Przyrody. Na terenie Warszawy zlokalizowanych jest 2248 szt. drzew
pomników przyrody (pojedynczych, wchodzących w skład grup lub alei). Nie
jest możliwe zamieszczenie przy każdym z drzew informacji opisowej.
Jednocześnie Poś przewiduje uruchomienie strony internetowej dedykowanej
pomnikom przyrody
Poś zakłada Sprawowanie nadzoru nad pomnikami przyrody. Określanie
szczegółów wykracza poza zakres Poś Nadzór nad pomnikami przyrody,
zasady ochrony czynnej regulowane są w aktach prawa miejscowego.
Poś zakłada Sprawowanie nadzoru nad pomnikami przyrody. Określanie
szczegółów wykracza poza zakres Poś Nadzór nad pomnikami przyrody,
zasady ochrony czynnej regulowane są w aktach prawa miejscowego.
Zagadnienia związane z pielęgnacją zieleni zostały zawarte w opracowaniu
Standardu kształtowania zieleni Warszawy stanowiącym załącznik do Poś.
Odniesiono się do kwestii zakładania i pielęgnowania różnych typów
trawników.
Poś jako dokument strategiczny nie określa tak szczegółowych wytycznych.
Zagadnienia zwiane z ochroną terenów zieleni i zadrzewień w tym wydawania
zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów, nakładania obowiązku stawania
nasadzeń zamiennych regulują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o
ochronie przyrody.
Poś jako dokument strategiczny nie określa tak szczegółowych wytycznych.
Zagadnienia zwiane z ochroną terenów zieleni i zadrzewień w tym wydawania
zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów, nakładania obowiązku stawania
nasadzeń zamiennych regulują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o
ochronie przyrody.
Kwestie oczyszczania powietrza przez rośliny są uwzględnione w Standardach
kształtowania zieleni Warszawy stanowiących załącznik do Poś.
W Poś uwzględniono również zadania, które będą sprzyjać rozwojowi terenów
zieleni i ochronie drzewostanów.
Trzeba jednak podkreślić, że rośliny iglaste źle znoszą zanieczyszczenia
przyuliczne, dlatego nie są używane w nasadzeniach wykonywanych w pasach
drogowych
Jednym z kierunków interwencji Poś jest Rozwój i utrzymanie terenów zieleni
jako elementów wpływających na jakość powietrza. Podkreślono też rolę
zieleni w zapewnieniu dobrej jakości powietrza.
Nasadzenia wzdłuż arterii komunikacyjnych są realizowane w miarę
możliwości w zakresie terenu.

Zakaz stosowania szkodliwych dla drzew/krzewów substancji do
usuwania śniegu i lodu z ulic i chodników.

Uwzględniono

Monitorowanie stanu powietrza w rejonach o największym natężeniu
ruchu drogowego, szczególnie w centrum miasta - dodatkowe stacje lub
stacja mobilna.

Uwzględniono

Podawanie na bieżąco do publicznej wiadomości informacji o stanie
powietrza - w tym w komunikacji miejskiej.
Zakaz dogęszczania zabudowy miejskiej kosztem zieleni do czasu
oczyszczenia powietrza w mieście.

Uwzględniono

Zakaz zabudowy klinów napowietrzających w mieście.

Uwzględniono
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Nie dotyczy

W Poś ujęto zadanie Ograniczanie stosowania chemicznych środków
utrzymania dróg i chodników.
Do kwestii ochrony drzew w warunkach zimowych odniesiono się także w
Standardach kształtowania zieleni Warszawy.
Monitoring jakości powietrza leży w kompetencjach WIOŚ. Lokalizacja stacji
musi spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 września
2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu oraz
wytycznych do lokalizacji stacji pomiarowych opracowanych przez Główny
Inspektorat Ochrony Środowiska. Obecnie trwa proces wyznaczania przez
GIOŚ
reprezentatywności
wszystkich
stanowisk
pomiarowych
funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Wyniki
analizy będą stanowiły podstawę do ewentualnych zmian w mazowieckiej sieci
pomiarowej.
Niemniej Poś przewiduje realizację Warszawskiego Indeksu Powietrza –
systemu, którego zadaniem będzie m.in. identyfikacja krytycznych dla obszaru
miasta przekroczeń stężeń. W II etapie realizacji projektu przewiduje się
utworzenie sieci punktów pomiarowych. Będzie to system niezależny od
systemu monitoringu jakości powietrza WIOŚ.
Opracowana metodyka badawcza, jak również przyjazny system komunikacji
oraz powiadamiania mieszkańców (Internet, aplikacja mobilna) będą miały na
celu wyeliminowanie wprowadzania ich w błąd poprzez bazowanie na mało
wiarygodnych źródłach informacji oraz błędnej interpretacji danych
pozyskiwanych z oficjalnych źródeł.
W ramach WIP powstanie aplikacja mobilna umożliwiająca sprawdzenie
jakości powietrza w każdym miejscu.
Brak podstaw prawnych.
„Dogęszczanie” obszarów centralnych jest środkiem zaradczym na zjawisko
suburbanizacji - przy prawidłowej realizacji zapisów dokumentów
strategicznych jest celowe.
Nie ma potrzeby całkowitego zakazu zabudowy.
Poś przewiduje realizację zadania Zapewnienie funkcjonowania korytarzy
wymiany powietrza. Ochrona korytarzy odbywa się poprzez wprowadzanie
odpowiednich zapisów do miejscowych planów zagospodarowanie
przestrzennego.
Dodano zadanie: Wykonanie analiz i ocen pod kątem wyznaczenia obszarów
priorytetowych do objęcia mpzp w celu ochrony wartości i funkcji
przyrodniczych, hydrologicznych i klimatycznych w skali ogólnomiejskiej i
lokalnej.
Dzięki temu kwestie ochrony środowiska będą jednym z priorytetów w
uchwalaniu mpzp.

Ograniczenie ruchu samochodów w centrum miasta.

Uwzględniono

Zwężanie ulic na korzyść terenów zielonych i ścieżek rowerowych

Uwzględniono

Zakaz grillowania w parkach miejskich i na innych terenach miejskich
(niska emisja).

Uwzględniono

Obowiązek czyszczenia na mokro i polewania ulic - szczegółowe
ustalenia (w tym częstotliwość i sposób wykonania)

Uwzględniono

Doposażenie miasta/ulic/skwerów w ujęcia wody pitnej ("źródełka"
ogólnodostępne).

Uwzględniono

Zwiększenie liczby fontann w mieście.

Uwzględniono
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Poś przedstawia zadania służące temu celowi: Kierunki interwencji
Rozbudowa systemu dróg dla rowerów i innej infrastruktury rowerowej,
promocja ruchu rowerowego, Rozwój i promocja systemu transportu
publicznego. Wprowadzanie ułatwień dla pasażerów oraz Eliminacja ruchu, w
tym tranzytowego, z centrum miasta, m.in. poprzez budowę obwodnic i dróg
miejskich stanowiących dogodne połączenie miedzy dzielnicami
W Poś przywołane są również dwa najważniejsze dokumenty związane z
rozwojem systemu transportowego Warszawy, tj. Strategia zrównoważonego
rozwoju systemu transportowego Warszawy… (Strategia transportowa), oraz
projekt Warszawskiej polityki mobilności, poddawany obecnie (do 10
października br.) konsultacjom społecznym. W obu dokumentach znajdują się
cele i kierunki działań, w których podkreślono konieczność zapewnienia
równowagi w wykorzystaniu samochodów i transportu zbiorowego, z
uwzględnieniem ważnej roli ruchu pieszego i rowerowego. Od 2009 r. (od
uchwalenia Strategii transportowej), władze Miasta konsekwentnie realizują
zapisane w niej zadania, w tym przede wszystkim dotyczące rozwoju i
modernizacji komunikacji miejskiej i infrastruktury rowerowej oraz integracji
systemów transportowych.
Przywołany w Poś projekt dokumentu Warszawska polityka mobilności
przewiduje działania, których celem jest zachęcenie mieszkańców miasta do
odbywania podróży pieszo, rowerem i środkami transportu zbiorowego oraz
zniechęcenia do wykorzystania samochodów. Działania te dotyczyć będą m.in.
przekształceń przestrzeni publicznych i przywracania im ich społecznych
funkcji, eliminacji barier i utrudnień w ruchu pieszym i rowerowym a także
rozwijanie spójnej i gęstej sieci tras i parkingów rowerowych.
W części parków taki zakaz obowiązuje (na podstawie regulaminu).
Przesłano do właściwych jednostek.
Poś przewiduje bardzo szeroki zakres działań edukacyjnych, zwiększających
świadomość ekologiczną mieszkańców, m.in. w zakresie ochrony powietrza.
Poś przewiduje kierunek interwencji Zmywanie ulic w celu ograniczenia
pylenia. Dodano informację, że w kolejnych kontraktach na kompleksowe
mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic na lata 2017-20 znajdzie się zapis o
stosowaniu sprzętu do realizacji prac LMO, spełniającego normy
certyfikatu PM10.
Propozycję można rozpatrywać jako działania adaptacji do zmian klimatu.
Należy podkreślić, że w ramach realizacji Poś przewiduje się realizację
pewnych działań, które będą przystosowywały miasto do oczekiwanych
skutków zmian klimatu. Jednak pełne i zintegrowane działania adaptacyjne w
mieście będą wdrażane po uchwaleniu przez Radę Miasta dokumentu
opisującego strategię adaptacji do zmian klimatu, który powstanie w ramach
projektu Adaptcity.
Propozycję można rozpatrywać jako działania adaptacji do zmian klimatu.

82.

M.K.-L.

83.

I.B.

Uruchamianie kolejnych ujęć wody oligoceńskiej.

Nie
uwzględniono

Promowanie gromadzenia i używania przez mieszkańców wody
deszczowej.
Zastępowanie obecnego taboru komunikacji autobusowej, pojazdami
elektrycznymi lub napędzanymi ekologicznie w inny sposób.
zaprzestanie lotów treningowych nad dzielnicą Bielany - chodzi mi o loty
wielokrotne

Uwzględniono

woda deszczowa nie powinna w tak dużej ilości spływać do odpływów,
ale powinna nawadniać zieleń na terenach spółdzielni mieszkaniowych,
w których mieszka większość mieszkańców Warszawy; potrzebne jest
nowe podejście do kwestii nawadniania terenów zielonych w polaczeniu
z polityka uprawiana przez spółdzielnie mieszkaniowe odnośnie koszenia
trawy, przycinania drzew i sadzenia oraz pielęgnacji drzew

Uwzględniono

współpraca ze studentami z SGGw,WSEiZ. WUM w zakresie ochrony
zdrowia i środowiska/studenci uczą się na żywym organizmie, a
organizm z tego korzysta
utworzenie społecznej rady złożonej z NGO w celu uzgadniania i
opiniowania, a nie tylko konsultowania , decyzji powstającego właśnie
zarządu parków miejskich, co jest zgodne z Europejska Karta Samorządu
Lokalnego
kategoryczny zakaz używania soli w zimie na terenach spółdzielni
mieszkaniowych, dmuchaw i odkurzaczy

Nie dotyczy
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Uwzględniono
Nie dotyczy

Należy podkreślić, że w ramach realizacji Poś przewiduje się realizację
pewnych działań, które będą przystosowywały miasto do oczekiwanych
skutków zmian klimatu. Jednak pełne i zintegrowane działania adaptacyjne w
mieście będą wdrażane po uchwaleniu przez Radę Miasta dokumentu
opisującego strategię adaptacji do zmian klimatu, który powstanie w ramach
projektu Adaptcity.
Ze względu na znaczną poprawę jakości wody wodociągowej nie ma potrzeby
budowania kolejnych ujęć wody z oligoceńskiego poziomu wodonośnego. W
ostatnich latach pobór wody z tych ujęć znacząco zmalał. Ujęcia
eksploatowane i utrzymywane są przez m.st. Warszawę oraz podmioty
zewnętrzne (spółdzielnie mieszkaniowe, szpitale), które ze względu na brak
środków finansowych na utrzymanie i eksploatację ujęć wód podziemnych,
zmuszone są część z ujęć zamykać.
Poś przedstawia szeroki zakres działań edukacyjnych, dotyczące również
przedmiotowej kwestii.
Pos przewiduje kierunek Ograniczenie emisji z transportu publicznego a jego
ramach zakup autobusów niskoemisyjnych
Zagadnienia związane z hałasem lotniczym będą poruszone w Programie
ochrony środowiska przed hałasem. Wnioski i uwagi dot. hałasu zostaną
przekazane wykonawcy POŚPH.
Miasto angażuje się w rozwiązanie problemu m.in. poprzez:

przekazywanie korespondencji dot. lotniska właściwym organom,

włączenie się w działania mające na celu doprowadzenie do
przeniesienia lotów komercyjnych poza Warszawę,

prowadzone są postępowania administracyjne mające ograniczyć
oddziaływanie lotniska.
Zagospodarowywanie wód opadowych i roztopowych w granicach własnej
nieruchomości jest uwzględnione w Poś.
Konieczność podjęcia działań związanych z zagospodarowywaniem wód
opadowych w terenach zieleni została uwzględniona w opracowaniu Standardy
kształtowania zieleni Warszawy stanowiącym załącznik do Poś.
W przypadku terenów spółdzielni mieszkaniowych każdy przypadek powinien
być rozpatrywany indywidualnie.
Urząd Miasta oferuje szeroki program praktyk i stażów.

Uwzględniono

Poś przewiduje utworzenie Zarządu Zieleni Miejskiej. Szczegółowe określenie
zasad jego działania nie jest możliwe na tym etapie. Wniosek zostanie
przesłany do jednostki po jej utworzeniu.

Częściowo
uwzględniono

Miasto nie ma możliwości wydania takiego zakazu. Temat uwzględniony może
być w ramach edukacji ekologicznej.

84.

K.P. Fundacja
Łąka

ustawiczne obowiązkowe kształcenie dozorców i pracowników firm
zieleniarskich w sprawach związanych z tzw. sztuka ogrodnicza oraz
Ustawa o Ochronie Zwierząt
zwiększenie udziału w pracach oraz działaniach prawnych organizacji
pozarządowych odnośnie UoOz oraz ochrony środowiska, zwłaszcza w
kontrolowaniu zgodności wydawanych decyzji z ww. prawem, NGO
powinny mieć możliwość występowania w sadach i przyznawania im
nawiązek i grzywien, ponieważ pracowników działających na rzecz
zwierząt jest zbyt mała ilość
Uwagi do Standardów utrzymania zieleni Warszawy
W naszej opinii, podobnie jak wielu ekspertów zajmujących się zielenią
miejską na całym świecie, należy sukcesywnie zastępować intensywnie
uprawiane trawniki łąkami kwietnymi. Korzyści płynące z takiego
rozwiązania są wielowymiarowe - z jednej strony ograniczamy nakłady
pracy związanej z utrzymaniem terenu, z drugiej zwiększamy
bioróżnorodność (łąka to nawet kilkadziesiąt gatunków roślin dających
schronienie i pożywienie dla wielu gatunków zwierząt, w tym dzikich
zapylaczy takich jak pszczoły, trzmiele czy motyle). Ważną cechą łąk
jest wysoka odporność na suszę, co nabiera większego znaczenia w
ostatnich czasach. Dodatkowym atutem łąk w przestrzeni miejskiej jest
aspekt estetyczny - łąki kwietne są po prostu ładne. Dlatego postulujemy
stałe zwiększanie areału łąk na terenie Warszawy. Odnosząc się do
punktu \"5.3.Trawniki łąkowe”: Wskazane w Standardach trzy mieszanki
mocno zawężają wachlarz możliwości, które daje wysianie łąki kwietnej.
Należy zaznaczyć, że łąki to nie tylko opisane gatunki rodzime, ale w
przestrzeni miejskiej powszechne jest także stosowanie mieszanek tzw.
funkcjonalnych. W zależności od potrzeb można dobrać mieszanki
odpowiednie dla terenów pełniących różne funkcje i o zróżnicowanych
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Nie dotyczy

Nie dotyczy

Uwzględniono

Jednocześnie dodano zadania: Zobowiązanie jednostek miejskich do
prowadzenia prac w sposób ograniczający pylenie (stosowanie odpowiednich
zapisów w SIWZ i umowach).
Zwracanie uwagi na sposób prowadzenia prac budowlanych ze szczególną
dbałością o stan powietrza w mieście w ramach prowadzonych postępowań
administracyjnych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko
Stosowanie środków zimowego utrzymania dróg jest regulowane
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w
sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane
na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230, poz. 1960)
wydane zostało na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.)
Miasto nie ma kompetencji w tym zakresie. Niemniej w Poś uwzględniono
zadania z zakresu edukacji przyrodniczej. Program ten skierowany będzie do
różnych grup.
Udział ten odbywa się zgodnie z przepisami prawa. Ich zmiana wykracza poza
zakres Poś.

Standardy powinny być traktowane jako pewien rodzaj wytycznych. Wszelkie
prace pielęgnacyjne w obrębie trawników i łąk kwietnych w tym częstotliwości
koszenia będą regulowane wg potrzeb danej lokalizacji, funkcji trawnika i
warunków atmosferycznych. Różne rodzaje trawników wymagają
zróżnicowanego zakresu prac pielęgnacyjnych.

85.

Nie
Przez
Miasto
Ekologiczny
Ursynów

wymaganiach. Dostępne są na przykład mieszanki przeznaczone
specjalnie do wykorzystania przy drogach (mieszanki o zwiększonej
odporności na sól bądź pyłochwytne). Można też wysiać gatunki, które
zrekultywują zdegradowany teren. Inną mieszankę zastosujemy na
terenach otwartych, inne na rabatach. Podobnie jeśli chodzi o
nasłonecznienie - inne mieszanki przeznaczone są na stanowiska
zacienione, a inne przy mocnej ekspozycji na słońce. Warto zwrócić też
większą uwagę na gatunki jednoroczne, które są najatrakcyjniejsze
wizualnie i z powodzeniem mogą zastępować roślinność w donicach i na
rabatach. Generalnie temat miejskich łąk kwietnych jest szeroki, a
pozytywnych przykładów zastosowania w miastach Europy i świata
bardzo wiele. A nawiązując do konkretnych zapisów dotyczących
zakładania i pielęgnowania trawników łąkowych: 1. uważamy, że we
wprowadzeniu należy doprecyzować czym jest teren mocno
zdegradowany, ponieważ z naszych doświadczeń wynika, że podana
głębokość wymienianej warstwy gleby jest dość wysoka. Tak poważny
zabieg jest wskazany przy usuwaniu gatunków inwazyjnych, ale w
przypadku terenów miejskich najlepsze jest usunięcie wierzchniej
warstwy darni do wysokości ok. 5-10 cm i uzupełnienie żyzną glebą
wymieszaną z glebą macierzystą. 2. przy nawożeniu łąk (ale też innych
terenów zielonych) rekomendujemy zastępowanie nawozów mineralnych
nawozami organicznymi. 3. wskazany termin koszenia łąk w czerwcu nie
jest właściwy dla wszystkich mieszanek. Z naszych doświadczeń wynika,
że termin koszenia należy dostosować do konkretnego rodzaju łąki i
wegetacji. Ponadto proponowane wysokości koszeń trawników są zbyt
niskie, często prowadzi to do uszkodzenia darni. Dodatkowo apelujemy o
instrukcje dotyczące wstrzymania koszenia trawników miejskich w
okresach deficytu wody. Niskokoszony trawnik powoduje większe
parowanie wody z gleby, co dodatkowo osusza niezadarniony teren.
Koszenie podczas suszy uszkadza też same rośliny, które często z trudem
odrastają. Z generalnych uwag do Poś brakuje systemowego rozwiązania
problemu gatunków inwazyjnych, takich jak różne gatunki nawłoci czy
klon jesionolistny.
Str. 128 Wnosimy o wykreślenie zadania „Budowa drogi S2, odc. Węzeł
Puławska – węzeł Lubelska (bez węzła)”. Głównym przeznaczeniem
trasy nie jest udogodnienie połączeń między dzielnicami, ponieważ jest
ona fragmentem głównego korytarza transportowego łączącego Europę z
Azją. Do transkontynentalnego ruchu towarowego dołączy tranzyt z
ciasnych objazdów z terenu Mazowsza (np. droga nr 50). Nowy ogromny
ruch pojazdów katastrofalnie pogorszy jakość powietrza w całej stolicy,
nie tylko w południowych rejonach. S2 przebiega środkiem czterech
gęsto zabudowanych dzielnic, zaledwie 15% trasy ma być schowane w
tunelu. Eliminacja ruchu, w tym tranzytowego, z centrum miasta nie
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Nie
uwzględniono

Realizatorem inwestycji jest GDDKiA. Jednocześnie należy zauważyć że w
trakcie konsultacji pojawiły się uwagi mówiące o konieczności realizacji tej
inwestycji a nawet jej przyspieszenia.

może prowadzić do tak drastycznego pogorszenia stanu środowiska w
innych dzielnicach, zwłaszcza że zgodnie z raportem WIOŚ już obecnie
są tam przekroczone normy jakości powietrza.
Powyższe zadanie nie prowadzi do realizacji celu ze str. 126
(Zapewnienie dobrej jakości powietrza…). Przeciwnie!
Str. 133 Wnosimy o dodanie sekcji Kierunek interwencji
„Niedopuszczenie do ruchu pojazdów przekraczających normy emisji”.
W ramach tej sekcji należy ustanowić zadanie: „Kontrola spalin
samochodów rejestrowanych w Warszawie i wjeżdżających do miasta”.
W raporcie WIOŚ str. 58 sformułowano zalecenie: ”zobligowanie
Okręgowych Stacji Kontroli Pojazdów do obowiązkowego
kontrolowania emisji spalin z samochodów wyposażonych w silnik
diesla oraz niedopuszczenie do ruchu pojazdów przekraczających
ustalone normy. Wskazane byłoby również upoważnienie samorządów
lokalnych do wyznaczania stref, w których obowiązywałyby
ograniczenia lub zakazy poruszania się samochodów niespełniających
określone normy emisji”.
Cel kształtowanie struktury i jakości terenów zieleni. Str. 154 Wnosimy,
by dodać zadanie: Opracowanie projektu trawników modelowych (w
ramach kierunku interwencji: Tworzenie oraz modernizacja obiektów
terenów zieleni). Byłyby to „trawniki”, których nie trzeba (często) kosić.
Chodzi o opracowanie realistycznego poradnika, jak przeobrazić
istniejące typowe warszawskie trawniki w trawnik modelowy. Obszerne
tereny zieleni należą do spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot.
Standardem jest trawnik uparcie i hałaśliwie koszony. Konkretne porady
pomogłyby spółdzielniom na zmianę tego profilu. Na własnych terenach
miasto (dzielnice) mogłoby stopniowo rozpowszechniać model innego
trawnika. Jedna z zalet rzadkiego koszenia jest redukcja uciążliwego
hałasu.
Świadomość ekologiczna mieszkańców… Str. 162 Kierunek
„Zapewnienie mieszkańcom informacji na temat stanu środowiska”.
Wnosimy by dodać zadanie: Opracowanie standardu zrozumiałej dla
mieszkańców formuły informowania o stanie powietrza. (to można
również umieścić jako rozszerzenie p.73 str. 186). Dotychczasowe
komunikaty o stanie powietrza są często niejasne, niespójne, władze
miasta/dzielnic w kontaktach z mieszkańcami usiłują po swojemu
interpretować wyniki pomiarów.
Str. 163 Wnosimy by dodać zadanie: obligatoryjne umieszczanie
aktualnej informacji w Ekoportalu. Chodzi o służbowe zobowiązanie
stosownych biur i urzędów do aktualizacji kart. Obecnie nie wpisuje się
na bieżąco wniosków wpływających np. do dzielnicowych wydziałów
środowiska. Wnioski o wydanie decyzji pojawiają się w Ekoportalu
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Nie dotyczy

Brak jest obecnie możliwości prawnych wprowadzenia zakazu wjazdu.
Zakres badań OSKP regulowany jest odrębnymi przepisami. .

Uwzględniono

Kwestie zakładania i utrzymania trawników, w tym koszenia, przedstawione są
w Standardach kształtowania zieleni Warszawy, stanowiącym załącznik do
Poś.

Uwzględniono

Poś przewiduje realizację Warszawskiego Indeksu Powietrza – systemu,
którego zadaniem będzie m.in. identyfikacja krytycznych dla obszaru miasta
przekroczeń stężeń.
Opracowana metodyka badawcza, jak również przyjazny system komunikacji
oraz powiadamiania mieszkańców (Internet, aplikacja mobilna) będą miały na
celu wyeliminowanie wprowadzania ich w błąd poprzez bazowanie na mało
wiarygodnych źródłach informacji oraz błędnej interpretacji danych
pozyskiwanych z oficjalnych źródeł.
Poś przewiduje zadanie Udostępnianie informacji o środowisku zgodnie z
ustawą dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko.
Dotyczy to również publikacji informacji na Ekoportalu.

Uwzględniono

86.

Stowarzyszeni
e
Mieszkańców
Służewa
B.T.

wówczas, gdy decyzje są już wydane. Ekoportal jest poręczną platformą i
społeczeństwo, czytając informacje o złożonych wnioskach, mogłoby
świadomie troszczyć się o środowisko.
Dlaczego Statut m.st. Warszawa nie odnosi się do poprawy i ochrony
środowiska przyrodniczego, a wszelkie sprawy środowiskowe przerzuca
do decyzji władz dzielnicowych. Dopisać § 8 statutu: w tym również
ochrona środowiska przyrodniczego

Nie dotyczy

Zastępowanie DALEKIEGO przedłużania wodnej sieci grzewczej w celu
poprawy powietrza, specjalną siecią gazową: 1. Ta sieć powinna w
przyszłości przenosić wodór; 2. Dotowane piece gazowo wodorowe u
odbiorcy. Ogromna poprawa sprawności przesyłu powinna
zrekompensować koszty inwestycyjne już teraz. Szczególnie ważne, jeśli
rozbudowa sieci grzewczej wiąże się z dod. potrzebą spalania paliw w
elektrociepłowniach tylko dla ogrzewania. Przesył energii w postaci
gorącej wody lub pary jest przecież najdroższy z powodu największych
strat w całym cyklu zamiany en. chemicznej na ciepło u odbiorcy.
Państwo powinno przecież zacząć gazyfikować węgiel pod ziemią. Takie
działania przyśpieszą rozwój przyszłościowej energetyki wodorowej i
uznawanej za OZE.
Dopisać na str. 130 w kol. F w rozdz. rozbudowa i modernizacja sieci
ciepłowniczej zdanie: „Rezygnacja z rozbudowy sieci ciepłowniczej na
nowych obszarach podmiejskich na rzecz sieci gazowej zasilającej
wysokosprawne dotowane piece grzewcze.”

Nie
uwzględniono

Zakaz transportu z silnikami spalinowymi, dopuszczając tylko wodorowe
i elektryczne
Czy władz miasta nie przeraża, że liczba dorosłych drzew w granicach
miasta systematycznie maleje, a dosadzenia w prowadzają ponad
dwudziestokrotnie mniej tlenu. Nasadzone drzewa skompensują utracone

Nie dotyczy
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Uwzględniono

Zgodnie z § 8 statutu Miasto wykonuje zadania przewidziane przepisami
dotyczącymi samorządu gminnego i powiatowego, a także zadania zlecone z
zakresu administracji rządowej, w tym wynikające ze stołecznego charakteru
Miasta, określone w szczególności w ustawie warszawskiej. W tym zawiera się
m.in. ochrona środowiska przyrodniczego.
1) Obszar Metropolitalny Warszawy jest zasilany z pierścienie gazowego
wysokiego ciśnienia eksploatowanego przez Operatora Gazociągów
Przesyłowych Gaz System S.A. Zdolności przesyłowe w dostawie ciągłej
pierścienia są wykorzystywane praktycznie w 100%. Do roku 2025, kiedy to
planowane jest zakończenie budowy drugiej rury gazowej wokół Warszawy
możliwości zaopatrzenia nowych odbiorców w gaz w dostawie ciągłej, czyli w
szczytach zapotrzebowania w ekstremalnych warunkach zimowych jest
radykalnie ograniczona.
2) W związku z powyższym, przez najbliższe lata najkorzystniejszą
ekonomicznie i ekologicznie alternatywą wobec rozproszonego spalania paliw
stałych przez indywidualnych rezydentów jest spalanie węgla w dużych
elektrociepłowniach warszawskich z zaawansowanymi technologiami
oczyszczania spalin o niskich wskaźnikach emisji do powietrza substancji
szkodliwych zgodnie z postępującym prawem. EC Siekierki posiada kocioł
przystosowany do spalania biomasy przewidziany do pracy w podstawie
obciążenia czyli przez cały rok.
3) Również w sytuacji nieograniczonej dostępności gazu zestawienie taryf
zatwierdzonych przez Prezesa URE wskazuje, że koszt ogrzewania gazowego
jest wyższy niż koszt ciepła wytwarzanego w wysokosprawnej kogeneracji,
dostarczanego warszawską siecią centralną nawet do oddalonych odbiorców.
Wytwarzanie ciepła w procesie kogeneracyjnym zapewnia ponadto lokalną
produkcję energii elektrycznej, a tym samym zwiększa poziom lokalnego
bezpieczeństwa energetycznego.
4) Komfort ogrzewania uzyskany za pomocą ciepła z warszawskiej sieci
ciepłowniczej rekompensuje wyższy koszt w stosunku do eksploatacji
paleniskach domowych, czy małych kotłowni przydomowych, czy nawet
ciepłowni osiedlowych, przy jednoczesnej całkowitej eliminacji niskiej emisji
powierzchniowej.
Odp. Jan Rojewski, Biuro Infrastruktury
Brak podstaw prawnych do wprowadzenia takiego zakazu
Program nasadzeń Milion drzew dla Warszawy jest uwzględniony jako jedno z
zadań w ramach kierunku Tworzenie oraz modernizacja obiektów terenów
zieleni

wytwarzanie tlenu dopiero po kilkunastu latach. Dopisać na str. 156 kol.
F w rozdz. Tworzenie oraz modernizacja terenów zieleni zdanie:
„Tworzenie nowych terenów zielonych w ramach akcji Milion drzew dla
Warszawy”
Czy nie warto rzucić hasło "WSZYSTKIE DRZEWA SĄ NASZE" .
podobnie jak dzieci. Wiec czy nie powinna Rada Warszawy poprawić
swoją uchwałę przekazującą kompetencje w sprawach ogólnomiejskiej
ochrony środowiska, zobowiązując władze dzielnic do sugerowania
przesadzania zdrowych dorosłych drzew na wskazane miejsca zamiast
zgody na wycinkę. Bo te sadzone będą pełnić funkcję dopiero za kilka
lat! Dopisać na str. 220 w p. 4.2.1. zdanie: „Uzupełnić uchwałę
kompetencyjna nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy o warunek
sugerowania przesadzania drzew zgłaszanych do wycinki, na wskazane
przez dzielnice miejsce, jeśli koszt takiej operacji nie przekroczy kary za
wycinkę.”
Czy możliwe jest lepsze dbanie o drzewa w mieście?

Nie dotyczy

Poś jako dokument strategiczny nie określa tak szczegółowych wytycznych
Poś zawiera szereg zadań mających na celu ochronę i rozwój terenów zieleni.

Uwzględniono

Program ochrony środowiska uwzględnia zadania które wpłyną na jakość
zieleni w Warszawie
Poś przewiduje kierunek Stosowanie i promocja OZE a w jego ramach m.in.
Dofinansowanie mieszkańcom montażu instalacji solarnych i pomp ciepła w
celu likwidacji indywidualnych źródeł energetycznych opalanych węglem.
Stosowanie OZE promowane jest również w ramach wielu zadań z obszaru
edukacji ekologicznej.
Poś przewiduje realizację zadania Zapewnienie funkcjonowania korytarzy
wymiany powietrza. Ochrona korytarzy odbywa się poprzez wprowadzanie
odpowiednich zapisów do miejscowych planów zagospodarowanie
przestrzennego.
Dodano zadanie: Wykonanie analiz i ocen pod kątem wyznaczenia obszarów
priorytetowych do objęcia mpzp w celu ochrony wartości i funkcji
przyrodniczych, hydrologicznych i klimatycznych w skali ogólnomiejskiej i
lokalnej.
Dzięki temu kwestie ochrony środowiska będą jednym z priorytetów w
uchwalaniu mpzp.
Uwaga niezrozumiała. Poś przewiduje realizację WIP. Na obecnym etapie
możliwe do określenia są ogólne założenia projektu. RDOŚ nie uczestniczy w
jego realizacji.

Czy można szerzej wykorzystywać gruntowe wymienniki ciepła?

Uwzględniono

Dlaczego są zabudowywane kliny napowietrzające śródmieście miasta?

Uwzględniono

W POS brak rozdziału BAZA pomiarowa. W punkcie 4.2.1. Trzeba
wstawić tekst podający jakie mierniki potrzebne będą do realizacji
„Warszawskiego Indeksu Powietrza”, których nie zapewnia RDOŚ.
Dopisać na str. 2 spisu treści w POS za pkt. 4.2. pkt 4.2.1. Baza
pomiarowa
Brak własnych lokalnych stacji kontroli powietrza i tworzenie
Warszawskiego Indeksu Powietrza to inżynirska bzdura.

Nie
uwzględniono
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Uwzględniono

W II etapie realizacji projektu przewiduje się utworzenie sieci punktów
pomiarowych. Będzie to system niezależny od systemu monitoringu jakości
powietrza WIOŚ.

87.

G. i A.W.

88.

Spotkanie z
mieszkańcam
i 31.05.2016

89.

90.

Czy wszystkie parkingi w mieście muszą być betonowane i nie można na
nich stosować ażurowej kostki? W ten sposób można by retencjować
część wody z opadów. Na końcu rozdz. 2.9. proponujemy opisać
zalecenie dla wspólnot mieszkaniowych stosowanie ażurowych płyt
zamiast betonowych miejsc parkingowych.

Nie
uwzględniono

W ramach edukacji kierowców warto przed kamienicą przy Al.
Jerozolimskich obok Mariotta umieścić tablicę pokazującą na bieżąco
zanieczyszczenie powietrza w tym newralgicznym miejscu. Na końcu
rozdziału 2.9 proponujemy opisać zalecenie informowanie kierowców o
parametrach powietrza m.in. przy Al. Jerozolimskich 61.
Liczba przelotów z lotniska Babice musi ulec radykalnemu zmniejszeniu.
Powinno się przede wszystkim zakazać wielokrotnych lotów po okręgu
przez te samą maszynę, a nadto pilnować by samoloty trzymały się
wyznaczonego kręgu, a nie ścinały zakrętów przelatując nad naszymi
domami. Oczywiście rozumiemy konieczność przelotów samolotów i
helikopterów ratunkowych i policyjnych. Generalnie uważamy, ze
lotnictwo sportowe i prywatne szkolenia powinny odbywać się poza
terenami gęsto zaludnionymi.

Częściowo
uwzględniono

Zmiana komunikacji z mieszkańcami, czyli żebyśmy nie mówili jak
chronić środowisko przyrodnicze w Warszawie, a jak podnieść jakość
życia, jasno wyznaczane cele. Np. za duże zanieczyszczenia powietrza przekroczone normy azotu, ozonu, które się zmieniają, jaki to ma wpływ
na życie i zdrowie
Osiągnięcie norm WHO gdzie są również dzienne normy a nie tylko
roczne.

Uwzględniono

Jak będziemy egzekwować osiągnięcia tego programu? Nie jest
realizowana strategia zrównoważonego rozwoju sytemu transportowego
warszawy Zapisać konkretne ulice na których powinien być ograniczony
ruch. Nie przestrzeganie mycia ulic (powinno być 3x w tygodniu wg
pop). Określenie sposobu egzekwowania zapisów programu

Uwzględniono

76

Nie dotyczy

Nie
uwzględniono

Materiał z jakiego jest wykonany parking nie ma znaczenia w kontekście
odprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi. W obu przypadkach
za pomocą odpowiednich systemów można zastosować wprowadzanie wód
opadowych i roztopowych do ziemi. Tym bardziej, że wody opadowe i
roztopowe z parkingów przed wprowadzeniem do ziemi powinny być
podczyszczane. W przypadku większych parkingów, ze względu na stan
techniczny pojazdów jeżdżących po naszych drogach, nawierzchnia powinna
być szczelna.
Określenie tak konkretnej lokalizacji nie jest zadaniem Poś. W ramach WIP
powstanie aplikacja mobilna umożliwiająca sprawdzenie jakości powietrza w
każdym miejscu.
Zagadnienia związane z hałasem lotniczym będą poruszone w Programie
ochrony środowiska przed hałasem. Wnioski i uwagi dot. hałasu zostaną
przekazane wykonawcy POŚPH.
Miasto angażuje się w rozwiązanie problemu m.in. poprzez:

przekazywanie korespondencji dot. lotniska właściwym organom,

włączenie się w działania mające na celu doprowadzenie do
przeniesienia lotów komercyjnych poza Warszawę,

prowadzone są postępowania administracyjne mające ograniczyć
oddziaływanie lotniska.
W Poś podkreślono znaczenie prowadzonych działań dla zdrowia i jakości
życia. Również w zaplanowanych działaniach edukacyjnych ta kwestia będzie
poruszana.
Poś wyznacza cele do 2020 r. i zakłada osiągnięcie norm jakości powietrza
wynikających z przepisów polskiego i unijnego prawa. W Poś na kolejne lata
będzie można wyznaczyć kolejne cele.
Poś zawiera rozdział Zasady wdrażania i monitoring realizacji programu. Co 2
lata sporządzany będzie raport z realizacji programu, w którym oceniony
zostanie stopień osiągnięcia wyznaczonych celów.
Poś przedstawia działania mające na celu ograniczenie ruchy samochodowego
w mieście (Rozwój i promocja systemu transportu publicznego. Wprowadzanie
ułatwień dla pasażerów, Rozbudowa systemu dróg dla rowerów i innej
infrastruktury rowerowej, promocja ruchu rowerowego).
W Poś przywołane są również dwa najważniejsze dokumenty związane z
rozwojem systemu transportowego Warszawy, tj. Strategia zrównoważonego
rozwoju systemu transportowego Warszawy… (Strategia transportowa), oraz
projekt Warszawskiej polityki mobilności, poddawany obecnie (do 10
października br.) konsultacjom społecznym. W obu dokumentach znajdują się

91.

Wprowadzenie ogólnomiejskiego zakazu używania dmuchaw nie tylko
dla jednostek miejskich, ale dla wszystkich mieszkańców

Uwzględniono

92.

W przetargach na czyszczenie ulic określać wymagania dla sprzętu
którym mycie będzie wykonywane.

Uwzględniono

93.

Przejęcie przez ZOM odpowiedzialności za oczyszczanie ulic w centrum
Warszawy.

Nie dotyczy

94.
95.

Prowadzenie edukacji ekologicznej przez służewski dom kultury.
Z programu wynika że hałas jest problemem ale sobie z nim radzimy.
Istnieje POŚH ale nie obejmuje on problemu hałasu z klubów ale też
hałasu sąsiedzkiego- lokale w budynku, sklepy. Zbyt mały nacisk na
problem hałasu w programie

Nie dotyczy
Uwzględniono

96.

Problem lokali z automatami do gier – powoduje hałas jest
kryminogenny.

Nie dotyczy
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cele i kierunki działań, w których podkreślono konieczność zapewnienia
równowagi w wykorzystaniu samochodów i transportu zbiorowego, z
uwzględnieniem ważnej roli ruchu pieszego i rowerowego. Od 2009 r. (od
uchwalenia Strategii transportowej), władze Miasta konsekwentnie realizują
zapisane w niej zadania, w tym przede wszystkim dotyczące rozwoju i
modernizacji komunikacji miejskiej i infrastruktury rowerowej oraz integracji
systemów transportowych.
Określenie konkretnych ulic, na których powinien zostać ograniczony ruch
wykracza poza zakres Poś.
Miasto nie ma możliwości wydania takiego zakazu. Temat uwzględniony może
być w ramach edukacji ekologicznej.
Jednocześnie dodano zadania: Zobowiązanie jednostek miejskich do
prowadzenia prac w sposób ograniczający pylenie (stosowanie odpowiednich
zapisów w SIWZ i umowach).
Zwracanie uwagi na sposób prowadzenia prac budowlanych ze szczególną
dbałością o stan powietrza w mieście w ramach prowadzonych postępowań
administracyjnych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko
W kolejnych kontraktach na kompleksowe mechaniczne oczyszczanie jezdni
ulic na lata 2017-20 znajdzie się zapis o stosowaniu sprzętu do realizacji prac
LMO, spełniającego normy certyfikatu PM10.
Dodano informację do opisu zadania.
Letnim mechanicznym oczyszczaniem realizowanym przez ZOM objęto
jezdnie ulic m.st. Warszawy o kategorii dróg krajowych, wojewódzkich i
powiatowych o łącznej długości ok. 1 196 km jezdni ulic, co stanowi ponad 1/3
stołecznych dróg. Zapisy Poś dotyczą nie tylko ZOM, ale również innych
jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie dróg w Warszawie.
Nie dotyczy Poś. Przekazano do SDK.
Problem hałasu z klubów jest opisany w Poś. Wyznaczono również kierunek
interwencji Ograniczenie uciążliwości lokali i imprez masowych. Problemowi
hałasu komunikacyjnego i przemysłowego jest poświęcony odrębny dokument
pn. Program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy. Jest to
akt prawa miejscowego, który podlega aktualizacji co 5 lat, i również podlega
konsultacjom społecznym. Wnioski i uwagi dot. powyższych rodzajów hałasu
zostaną przekazane wykonawcy POŚPH. Hałas sąsiedzki to kwestia porządku
publicznego. Organy do których należy zgłaszać się w sprawach związanych z
hałasem
wymienione
są
na
stronie
BIP
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/OS/rozne/Problemy_z
_halasem.htm
Nie dotyczy Poś. Poruszony problem to kwestia porządku publicznego. Organy
do których należy zgłaszać się w sprawach związanych z hałasem wymienione

są
na
stronie
BIP
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/OS/rozne/Problemy_z
_halasem.htm
Przekazano do MŚ.

Błędna definicja emisji w Prawie ochrony środowiska. Zauważyć ten
problem w programie.
Wprowadzić wymóg używania pil tarczowych i innych urządzeń z
odpylaniem.

Nie dotyczy

Grillowanie. Problem tworzenia przez media i firmy produkujące sprzęt i
produkty do grillowania „mody na grillowanie” – należy zwrócić na to
uwagę.
Zbyt mocna klimatyzacja w tramwajach. Konieczność regulacji. Nakaz
ograniczania używania klimatyzacji w komunikacji miejskiej.

Uwzględniono

Nie dotyczy

Przekazano do TW i MZA.

101.

Zbyt ogólnikowe zapisy programu.

Uwzględniono

102.
103.

Zbyt fachowy język. Powinien być bardziej przyjazny dla mieszkańców.
Niedostateczna segregacja odpadów. Wymuszenie prawidłowej
segregacji poprzez stosowanie pojemników z otworami pozwalającymi
na wrzucanie tylko konkretnych odpadów.

Uwzględniono
Uwzględniono

Likwidacja lotów wielokrotnych po kręgu nad lotniskowych lotniska
Warszawa Babice (dziennie do 300 przelotów)
Hałas nocą-ograniczyć hałas przemysłowy (Huta, BYŚ, MPO)
Hałas drogowy- ograniczyć prędkość- nie bać się ekranów

Nie dotyczy

Zmienić klasyfikację

Nie dotyczy

Celem dokumentu jest pokazanie miejsca ochrony środowiska w polityce
miasta. Nie jest możliwe uwzględnienie każdego przypadku z terenu miasta.
Niemniej program zawiera szereg konkretnych informacji, przedstawia m.in.
wiele zadań, które wraz z datami ich realizacji, kosztami i źródłami
finansowania.
Przygotowano streszczenie w języku niespecjalistycznym.
Wprowadzenie pojemników z otworami pozwalającymi na wrzucanie tylko
konkretnych frakcji odpadów jest zasadnym działaniem perspektywicznym,.
Nowy system gospodarowania odpadami będzie zakładał standaryzację i
ujednolicenie pojemników, w które wyposażone są poszczególne
nieruchomości. Takie propozycje będą podlegały oddzielnym konsultacjom.
Zagadnienia związane z hałasem lotniczym będą poruszone w Programie
ochrony środowiska przed hałasem. Wnioski i uwagi dot. hałasu zostaną
przekazane wykonawcy POŚPH.
Miasto angażuje się w rozwiązanie problemu m.in. poprzez:

przekazywanie korespondencji dot. lotniska właściwym organom,

włączenie się w działania mające na celu doprowadzenie do
przeniesienia lotów komercyjnych poza Warszawę,

prowadzone są postępowania administracyjne mające ograniczyć
oddziaływanie lotniska.
Wprowadzenie zmiany klasyfikacji dróg wymaga zmiany Studium

97.
98.

99.

100.

104.

105.

Spotkanie z
mieszkańcam
i 17.06.2016

dróg w Warszawie z dróg wojewódzkich i
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Uwzględniono

Miasto nie ma możliwości wydania takiego zakazu. Temat uwzględniony może
być w ramach edukacji ekologicznej.
Jednocześnie dodano zadania: Zobowiązanie jednostek miejskich do
prowadzenia prac w sposób ograniczający pylenie (stosowanie odpowiednich
zapisów w SIWZ i umowach).
Zwracanie uwagi na sposób prowadzenia prac budowlanych ze szczególną
dbałością o stan powietrza w mieście w ramach prowadzonych postępowań
administracyjnych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko
Poś przewiduje bardzo szeroki zakres działań edukacyjnych, zwiększających
świadomość ekologiczną mieszkańców, m.in. w zakresie ochrony powietrza.

krajowych na miejskie

106.

Hałas klubowy- kodeks dobrych praktyk nie wdrożony-do umów hałasu
z miastem nie wprowadza się tych zapisów. Rozciągnąć na wszystkie
kluby.

Uwzględniono

107.

Dokonać analizy porealizacyjnej dla drogi S-8, pod względem
merytorycznych (ustawa POŚ)
Przestrzegać zapisów o zakazie zabudowy klinów napowietrzających
Warszawy (np. Os. Marina i dalsze)

Nie dotyczy

109.

Więcej parkingów „P+R” na obrzeżach

Uwzględniono

110.

Wyeliminować spalanie elementów zawierających aluminium w
spalarniach śmieci (System odbioru opakowań z aluminium)

Uwzględniono

108.
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Uwzględniono

Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st.
Warszawy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
obowiązujących w obszarze Miasta. Jednak w świetle znowelizowanej w 2015
roku Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (poprzez zapisy
w Ustawie z dnia 9 października o rewitalizacji, Dz.U.2015.1777 z dnia 3
listopada 2015 r.), niezbędne stało się wykonanie, w ramach prac nad Studium,
szeregu analiz, w tym bilansu terenów przewidzianych pod zabudowę wraz
z oszacowaniem chłonności tych terenów, w powiązaniu z możliwościami
finansowymi Miasta i jego rozwojem demograficznym. W związku z tym, w
pierwszej kolejności, konieczne jest wypracowanie metodologii sporządzania
wymaganych ustawą analiz i bilansu terenów przewidzianych pod zabudowę.
Podzielamy stanowisko o celowości racjonalizacji klas dróg polegającej
głównie na obniżaniu klas w obszarze śródmiejskim. Miasto podjęło prace
mające na celu wypracowanie spójnego schematu układu drogowego z
urealnioną klasyfikacją funkcjonalną dróg, która będzie mogła być
wprowadzona w przyszłości do Studium.
Poś przewiduje realizację kierunku interwencji Ograniczenie uciążliwości
lokali i imprez masowych a w jego ramach zadań m.in. Realizacja Kodeksu
dobrych praktyk… Kodeks od lipca 2014 r. jest umieszczony na stronie
http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/kodeks-dobrych-praktyk-dlaklubokawiarni-0. Zapisy kodeksu są uwzględniane w umowach, nawet jeśli
brak jest w nich bezpośredniego powołania się na Kodeks.
Poś uzupełniono o link do Kodeksu.
Przekazano do Marszałka Województwa Mazowieckiego, jako organu
właściwego do nałożenia obowiązku analizy porealizacyjnej.
Poś przewiduje realizację zadania Zapewnienie funkcjonowania korytarzy
wymiany powietrza. Ochrona korytarzy odbywa się poprzez wprowadzanie
odpowiednich zapisów do miejscowych planów zagospodarowanie
przestrzennego.
Dodano zadanie: Wykonanie analiz i ocen pod kątem wyznaczenia obszarów
priorytetowych do objęcia mpzp w celu ochrony wartości i funkcji
przyrodniczych, hydrologicznych i klimatycznych w skali ogólnomiejskiej i
lokalnej.
Dzięki temu kwestie ochrony środowiska będą jednym z priorytetów w
uchwalaniu mpzp.
Poś przewiduje zadanie pn. Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź"
(Park&Ride) - III etap
W nowej perspektywie finansowej UE, w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych, zaplanowana jest budowa sytemu parkingów strategicznych
P+J przy przystankach kolejowych w obszarze aglomeracyjnym
Poś przewiduje szeroki zakres edukacji ekologicznej, m.in. w zakresie
prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Wszelkie odpady

111.

Ograniczenie presji urbanistycznej: Znaczące przyspieszenie uchwalania
planów miejscowych (kilkakrotne zwiększenie nakładów finansowych na
opracowywanie planów

Uwzględniono

112.

Integracja zasadzenia terenami zieleni miejskiej. Stworzenie powierzchni
biologicznie czynnych i innych formach zieleni, aktualizacja bazy
danych o drzewostanie
Program badań pilotażowych- nawadniania eksperymentalne – wpływ na
środowisko
Ograniczenia koszenia na wybranych terenach 2-4 roku.

Uwzględniono

115.

Wprowadzenie naturalnych nawierzchni na terenach rekreacyjnych
(place zabaw dla dzieci)

Uwzględniono

116.
117.

Zwiększenie powierzchni łąk kwiatowych
Ekrany akustyczne- obsadzanie zielenią: pnącza

Uwzględniono
Nie dotyczy

118.

Zakup i obsługa automatycznych stacji pomiarowych zanieczyszczeń
powietrza

Uwzględniono

113.
114.
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Nie dotyczy
Uwzględniono

opakowaniowe, w tym aluminiowe, powinny trafiać do wydzielonej frakcji
„segregowane suche. Odpady te nie są spalane w instalacji termicznego
przetwarzania odpadów (trafia tam strumień zmieszanych odpadów
komunalnych).
Poś przewiduje realizację zadania Zapewnienie funkcjonowania korytarzy
wymiany powietrza. Ochrona korytarzy odbywa się poprzez wprowadzanie
odpowiednich zapisów do miejscowych planów zagospodarowanie
przestrzennego.
Dodano zadanie: Wykonanie analiz i ocen pod kątem wyznaczenia obszarów
priorytetowych do objęcia mpzp w celu ochrony wartości i funkcji
przyrodniczych, hydrologicznych i klimatycznych w skali ogólnomiejskiej i
lokalnej.
Dzięki temu kwestie ochrony środowiska będą jednym z priorytetów w
uchwalaniu mpzp.
W Poś przewiduje realizację zadań Powołanie Zarządu Terenów Zieleni oraz
Tworzenie bazy danych o zieleni.
Wpływ deficytu wody na roślinność jest poznawany. Brak potrzeby
prowadzenia eksperymentalnych badań w tym zakresie.
Zagadnienia związane z zakładaniem i utrzymywaniem trawników ujęte
zostały w opracowaniu Standardy kształtowania zieleni Warszawy
stanowiącym załącznik do Poś. Częstotliwość koszenia uzależniona jest od
warunków atmosferycznych i funkcji trawnika.
Jednym z celów Poś jest zwiększenie retencji wodnej i gruntowej.
Wskazówki i zalecenia dot. placów zabaw, w tym poradnik Naturalne place
zabaw dostępne są na stronie http://placezabaw.um.warszawa.pl
Przekazano właściwym jednostkom.
Standardy utrzymania zieleni Warszawy przewidują tworzenie łąki kwietnych.
Problemowi hałasu komunikacyjnego i przemysłowego jest poświęcony
odrębny dokument pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st.
Warszawy”. Jest to akt prawa miejscowego, który podlega aktualizacji co 5 lat,
i również podlega konsultacjom społecznym. Wnioski i uwagi dot.
powyższych rodzajów hałasu zostaną przekazane wykonawcy POŚPH.
Monitoring jakości powietrza leży w kompetencjach WIOŚ. Lokalizacja stacji
musi spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 września
2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu oraz
wytycznych do lokalizacji stacji pomiarowych opracowanych przez Główny
Inspektorat Ochrony Środowiska. Obecnie trwa proces wyznaczania przez
GIOŚ
reprezentatywności
wszystkich
stanowisk
pomiarowych
funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Wyniki
analizy będą stanowiły podstawę do ewentualnych zmian w mazowieckiej sieci
pomiarowej.

119.

Edukacja w serialach TV warszawskich
Wprowadzanie treści ekologicznych do seriali obyczajowych, których
akcja dzieje się w Warszawie

Nie dotyczy

120.

Współpraca między miastem a zarządami ogródków działkowych;
otwarte „ogródki działkowe”
Wprowadzenie numeracji celów, kierunków i zadań
Uwzględnienie Zarządu Zieleni wśród podmiotów odpowiedzialnych w
celu pokazania kompetencji jednostki

Nie dotyczy

Zmiana nazwy zadania „Tworzenie bazy danych o drzewostanie” na
„Tworzenie bazy danych o drzewach”. Drzewostan jest zdefiniowany
jako skupisko drzew.
Dodanie Lasów Miejskich jako podmiotu odpowiedzialnego
Czy zadanie „Waloryzacja krajobrazu Warszawy…” jest realizacja
ustawy krajobrazowej? Brakuje bardziej szczegółowych informacji na
temat tego i innych zadań.

Uwzględniono

Ochrona fauny nie powinna dotyczyć fauny inwazyjnej. Należy to
podkreślić. Dodać LM jako podmiot odpowiedzialny. Dodać cel
„Zwalczanie gatunków inwazyjnych fauny i flory” realizowany we
współpracy z RDOŚ
Dodanie mapy korytarzy wymiany powietrza pokazującej jednocześnie
które tereny zostały już zabudowane i które są szczególnie cenne i warte
ochrony.
Rozszerzenie programu nasadzeń Milion drzew o kwestie związane z
pielęgnacją i utrzymaniem po posadzeniu. Korzystanie z drzew z
kompensacji prowadzonej przez inwestorów.

Uwzględniono

121.
122.

123.

124.

125.

126.

127.
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Uwzględniono
Nie dotyczy

Uwzględniono

Uwzględniono
Uwzględniono

Niemniej Poś przewiduje realizację Warszawskiego Indeksu Powietrza –
systemu, którego zadaniem będzie m.in. identyfikacja krytycznych dla obszaru
miasta przekroczeń stężeń. W II etapie realizacji projektu przewiduje się
utworzenie sieci punktów pomiarowych. Będzie to system niezależny od
systemu monitoringu jakości powietrza WIOŚ.
Opracowana metodyka badawcza, jak również przyjazny system komunikacji
oraz powiadamiania mieszkańców (Internet, aplikacja mobilna) będą miały na
celu wyeliminowanie wprowadzania ich w błąd poprzez bazowanie na mało
wiarygodnych źródłach informacji oraz błędnej interpretacji danych
pozyskiwanych z oficjalnych źródeł.
Poś przewiduje szereg innych działań edukacyjnych. Również tego rodzaju
działania będą mogły być realizowane w ramach programu edukacji
ekologicznej, przy czym na obecnym etapie nie jest możliwe określenie
konkretów.
Zadanie realizowane w ramach prac Zespołu ds. współpracy m.st. Warszawy z
rodzinnymi ogrodami działkowymi.
Poś przewiduje utworzenie Zarządu Zieleni Miejskiej. Szczegółowe określenie
zakresu jego działania a tym bardziej konkretnych zadań nie jest możliwe na
tym etapie.
Zmieniono nazwę zadania na Tworzenie bazy danych o zieleni. Baza zawiera
będzie dane nie tylko na temat drzew.
Dodano informację na temat zadania.
W związku z pogłębiającym się procesem zanikania w krajobrazie Warszawy
historycznych osi, dominant widokowych i powiązań krajobrazowych
stwierdzono konieczność podjęcia działań ograniczających te niekorzystne
zjawiska. W tym celu niezbędna jest pełna identyfikacja krajobrazu miasta i
zachodzących procesów. Pozwoli to świadome chronić i kształtować krajobraz
Warszawy przy sporządzaniu np. miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, określaniu warunków zabudowy.
Zmieniono nazwę zadania na Ochrona liczebności fauny na Kształtowania
liczebności poszczególnych składników fauny miasta na poziomie
optymalnym pod względem przyrodniczym i ich roli w mieście wraz z
zachowaniem/wzbogacaniem jej różnorodności (gatunkowej i ekologicznej).
Mapa znajduje się w rozdziale 2.1.1 (rysunek 2.1.3)
Standardy Kształtowania Zieleni Warszawy, stanowiące załącznik do Poś,
zawierają rozdział poświęcony właściwej pielęgnacji.
Pielęgnacja drzew przez okres 3 lat po posadzeniu w większości przypadków

jest obowiązkiem wynikającym z umowy na wykonanie zielni zawierane przez
inwestora. Na terenach miejskich takie umowy zawierane są przez jednostkę,
która na danym terenie zielenią się zajmuje. Jeśli.
128.

129.

130.

Wprowadzenie programu zieleni przyinwestycyjnej uwzględnianego w
planach miejscowych i wzizt. Zobowiązywanie inwestorów do
kształtowania zieleni przy inwestycjach. Zapewnienie ciągłości korytarzy
ekologicznych przy realizacji inwestycji.
Podkreślenie wagi planowania przestrzennego. Wiele zadań w POŚ
określonych jest w odniesieniu do mpzp, jednak planów tych jest
niewiele. Konieczna deklaracja Miasta zwiększenia liczby planów jako
narzędzie ochrony środowiska.

Nie dotyczy

Wpływ inwestycji na zieleń oceniana jest każdorazowo w ramach
odpowiednich postępowań administracyjnych.

Uwzględniono

Dodanie mapy terenów zieleni, korytarzy ekologicznych ważnych z
punktu widzenia miasta.

Uwzględniono

Poś przewiduje realizację zadania Zapewnienie funkcjonowania korytarzy
wymiany powietrza. Ochrona korytarzy odbywa się poprzez wprowadzanie
odpowiednich zapisów do miejscowych planów zagospodarowanie
przestrzennego.
Dodano zadanie: Wykonanie analiz i ocen pod kątem wyznaczenia obszarów
priorytetowych do objęcia mpzp w celu ochrony wartości i funkcji
przyrodniczych, hydrologicznych i klimatycznych w skali ogólnomiejskiej i
lokalnej.
Dzięki temu kwestie ochrony środowiska będą jednym z priorytetów w
uchwalaniu mpzp.
Mapy przedstawiające tereny zieleni znajdują się w rozdziale 2.7. (rysunek
2.7.4 Lasy w Warszawie, rysunek 2.7.6. Tereny i obiekty objęte formami
ochrony przyrody, rysunek 2.7.7 System przyrodniczy Warszawy)
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Tabela nr 3. Uwagi i propozycje złożone w trakcie prac nad projektem Poś w związku z cyklem debat EkoWarszawa
L.p.

Osoba
lub
organizacja
zgłaszająca
uwagę
lub
wniosek

Uwaga lub wniosek

Sposób
uwzględnienia

Komentarz/Wyjaśnienie/Odpowiedź

1.

P.W.

Każdy park miejski powinien być z definicji miejscem retencjonowania
wód opadowych, ale nie we wszystkich parkach tak jest. W wielu
parkach warszawskich istnieją płytkie zbiorniki wodne o konstrukcji
żelbetowej, które są wypełnione wodą, a jesienią są opróżniane
Miasto ponosi wydatki związane z zaopatrzeniem tych zbiorników w
wodę i odprowadzeniem wody do kanalizacji. Wszystkie parki, w
których istnieją podobne zbiorniki, które zaprojektowano wyłącznie w
celach dekoracyjnych, są „konsumentami" wody, a powinny chronić i
pomnażać zasoby wodne.
Zbiorniki wodne, znajdujące się w Parku Bródnowskim, Parku Kaskada,
Ogrodzie
Krasińskich,
Parku
czerwonego
Krzyża,
Parku
Kazimierzowskim, Parku Fosa i Stoków Cytadeli, Parku na Książęcem,
Parku Romana Kozłowskiego, Parku Szymańskiego oraz Parku Morskie
Oko, przyczyniają się do niszczenia zasobów wodnych, ale także nie
pełnią funkcji biologicznych, a wręcz stają się pułapkami dla zwierząt
związanych ze środowiskiem wodnym.
Zbiorniki w tych parkach powinny być przebudowane tak, aby mogły
dobrze pełnić funkcje hydrologiczne, biologiczne, klimatyczne i
estetyczne
Spotyka się także w niektórych parkach warszawskich sieć kanalizacji
deszczowej, do której odprowadzane są wody ze spływu
powierzchniowego.
Zbiorniki wodne w tych parkach powinny być poddane przebudowie, a
kanalizacja deszczowa powinna być zastąpiona – jeśli to koniecznenieckami bioretencyjnymi.

Uwzględniono

Uwaga wpisuje się w ogólny zapis ujęty w Poś, aby retencjonować wodę w
miejscu jej powstania (kierunek interwencji Zwiększenie retencji wodnej i
gruntowej). Dodatkowo konieczność podjęcia działań związanych z
zagospodarowywaniem wód opadowych w terenach zieleni została
uwzględniona w opracowaniu Standardy kształtowania zieleni Warszawy
stanowiącym załącznik do Poś.

Uwzględniono

Warszawa nie ma bazy danych przestrzennych, które powinny stanowić
podstawę do podejmowania decyzji dotyczących zagospodarowania
przestrzennego miasta.
Obecne działania, dotyczące pozyskiwania i wykorzystywania danych
przestrzennych, są rozproszone.
Opracowania ekofizjograficzne, wykonywane na potrzeby miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, nie zawierają wszystkich
niezbędnych danych potrzebnych do podejmowania decyzji

Uwzględniono

Uwaga wpisuje się w ogólny zapis ujęty w Poś, aby retencjonować wodę w
miejscu jej powstania (kierunek interwencji Zwiększenie retencji wodnej i
gruntowej). Do kanalizacji deszczowej odprowadzany winien być nadmiar wód
opadowych i roztopowych w przypadku braku możliwości zagospodarowania ich
na terenie parku.
Dodatkowo konieczność podjęcia działań związanych z zagospodarowywaniem
wód opadowych w terenach zieleni została uwzględniona w opracowaniu
Standardy kształtowania zieleni Warszawy stanowiącym załącznik do Poś.
Poś przewiduje zadanie Tworzenie bazy danych o zieleni. Urząd Miasta posiada
Centralną Bazę Danych Przestrzennych m.st. Warszawy projekt został powołany
w 2009 r. Za jego pośrednictwem tworzona jest infrastruktura informacji
Przestrzennej m.st. Warszawy.
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Nie dotyczy

Opracowania ekofizjograficzne wykonywane są zgodnie z zakresem określonym
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie
opracowań ekofizjograficznych.

2.

M.L.

przestrzennych.
Podstawą do gospodarowania zasobami przyrodniczymi i kulturowymi
Warszawy powinna być wielowarstwowa baza danych oparta na
ortofotomapie miasta, zawierająca, dane dotyczące co istotne i co jest
pod powierzchnią terenu, na jego powierzchni oraz nad jego
powierzchnią.
Gospodarzem opracowanej bazy danych powinna być jednostka miejska,
która powinna odpowiadać za stan przestrzeni miasta- we wszystkich jej
aspektach.
Przedsięwzięcie, mogło być realizowane z wykorzystaniem środków
unijnych.
Uwzględnianie przyrody w pracach planistycznych. W strategii
planowania i użytkowania tych terenów, niedostatecznie jest
uwzględniany aspekt ich wartości ekologicznych - bioróżnorodności
(m.in. obecności i roli fauny - także bezkręgowców w roślinności i
glebie), roli w melioracji klimatu (m.in. bilansu natlenienia i CO2)
miasta.
Warszawskie parki są ładne i zadbane zgodnie ze sztuką ogrodniczą, ale
kosztowne w urządzaniu i utrzymaniu przez nadmiar interwencji
ignorujących/degradujących przyrodę. Po rewaloryzacji liczebność i
bogactwo gatunkowe awifauny tych parków spadło znacznie (na ogół o
ok. połowę) i trwale.
„Strefy przyrody” w parkach. Są one jednym ze sposobów (stosowanym
za granicą - m.in. w Central Parku na Manhattanie) promowania/ochrony
przyrody w „salonowym parku”. Te wydzielone zakątki z reżimem
proekologicznym pełnią funkcję ostoi dzikiego życia”, często też
dydaktyczną. W Warszawie takie ostoje przewidziano w projekcie (2009
r.) nie zrealizowanej dotychczas rewaloryzacji P. Skaryszewskiego oraz
w Ogr. Krasińskich (2013 r.). W tym ostatnim przypadku moja
propozycja „strefy przyrody”, przewidująca m.in. rozbudowaną funkcje
dydaktyczną, została przyjęta przez inwestora rewaloryzacji, zlecono też
i zaaprobowano (na zebraniu zainteresowanych instancji Miasta w ZTP 4
X 2013 r.) projekt „strefy”, jednak nie doszło do realizacji. Tak więc ta
droga proekologicznej strategii dla „zielonej Warszawy” nie została
jeszcze przetarta.
Wzrost zapotrzebowania i wyczulenia społecznego na obecność przyrody
w mieście. W ostatnich latach wyraziło się to narastającym nasileniem
różnych akcji społecznych - w formie protestów, głosów w publicznych
dyskusjach, a nawet realizowanymi przez zespoły profesjonalnych
przyrodników społecznymi projektami inwentaryzacji przyrody parków
(Skaryszewskiego - od 2014 r., Pola Mokotowskiego - od 2015 r.) pod
kątem jej ochrony.
Przyroda (w sensie ekosystemu a nie tylko „zieleni”) powinna być

84

Uwzględniono

Uwzględniono

Przekazano do BAiPP
Poś przewiduje zadanie Tworzenie bazy o zieleni. Urząd Miasta posiada również
Centralną Bazę Danych Przestrzennych m.st. Warszawy. Za jego pośrednictwem
tworzona jest infrastruktura informacji Przestrzennej m.st. Warszawy..

Dodano zadanie Uwzględnianie zasad ochrony bioróżnorodności przy
rewitalizacji, modernizacji i tworzeniu obiektów terenów zieleni.
Ponadto Poś przedstawia wiele zadań mających na celu ochronę, utrzymanie
i rozwój terenów zieleni.

3.

P.W.

pełniej niż dotychczas uwzględniania w strategii planowania i
utrzymania „Zielonego miasta”.
Przemawiają za tym argumenty:
- ekologiczne, bo jest wydajniejsza w melioracji powietrza i lokalnego
klimatu, zapewnia lepszą odporność zieleni na czynniki zaburzające,
lepiej też zachowuje/tworzy bioróżnorodność;
- społeczne, bo wobec postępującej urbanizacji i wzrostu kultury
ekologicznej mieszkańców miasta, rośnie ich zapotrzebowanie na
„prawdziwą przyrodę” i wyczulenie na jej eliminację (np. reakcje
społeczne na wycinki drzew) z miejskiej przestrzeni;
- ekonomiczne, bo jest tańsza w urządzaniu i utrzymaniu - trwalsza,
„samonaprawialna”, w znacznym stopniu „samorodna”.
Wniosek o objęcie szczególną ochroną i właściwe zagospodarowanie
naturalnych pasm granicznych na południowym obszarze Warszawy
lewobrzeżnej.
Naturalne pasma graniczne na południowym obszarze Warszawy
lewobrzeżnej są jeszcze dość dobrze zachowane i mogą być
wykorzystane do zrealizowania systemu parków linearnych. Projekt,
załączony poniżej w formie poglądowej, powstał blisko 20 lat temu, na
zlecenie ówczesnej gminy Ursynów, w ramach szczegółowego studium
Parku Linearnego Skarpa Ursynowska.
Realizacja tej idei, której początek dał bostoński Emerald Necklace, jest
zagrożona niekontrolowanymi inwestycjami budowlanymi .
Łącznie terenami zieleni Warszawy zarządzają 24 różne jednostki,
głównie drogą organizowania przetargów na wykonywanie prac
urządzeniowych ,pielęgnacyjnych na tych terenach. Efekty tych prac są
różne. Nie zawsze zadowalające, bo firmy, które wykonują zlecone im
prace zainteresowane są głównie zarabianiem pieniędzy jak
najmniejszym kosztem, a do nadzoru nad tymi pracami można mieć
wiele zastrzeżeń.
Uważam, że taka forma zarządzania terenami zieleni Warszawy nie jest
właściwa. Te działania są zbyt podzielone, a zakres kompetencji
niejasny. Pieczę nad tymi terenami powinien sprawować jeden
zarządzający – Zarząd Terenów Zieleni Warszawy. Powinna to być
jednostka miejska świadcząca na rzecz miasta prace urządzeniowe i
pielęgnacyjne na terenach zieleni. Tak jak jest w Katowicach, gdzie
miasto ma własną wyspecjalizowaną jednostkę miejską, której
działalność jest oparta na wiedzy, na dobrym wyposażeniu w narzędzia, i
gdzie jest zaplecze ogrodnicze. Podobnie jest w Krakowie, Łodzi,
Wrocławiu, Gdańsku, Gdyni i w innych miastach.
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Uwzględniono

Propozycja wpisuje się w cele i kierunki Poś. W programie uwzględniono
zadania związane z ochroną Skarpy Warszawskiej, opracowaniem programu
rozwoju ogólnodostępnych terenów zieleni urządzonej, waloryzacją krajobrazu
Warszawy i opracowaniem wytycznych do jego ochrony.

Uwzględniono

W Poś wskazano zadanie Powołanie zarządu terenów zieleni .

4.

? Komisja
Dialogu
Społecznego
ds.
Środowiska
Przyrodniczeg
o
R.G.

Wydzielanie w budżecie miasta i dzielnic Funduszu Rozwijania Zieleni
Miejskiej, a w szczególności drzew i krzewów zasilanego z opłat za
wycinkę drzew i odpisu z dochodów miasta.
Ścisłe ewidencjowanie likwidowanej masy czynnej biologicznie, w
wyniku budownictwa i klęsk żywiołowych oraz odtwarzanie tej masy ze
środków FRZM
Kontynuowanie ograniczenia transportu samochodowego na terenach
zagrożonych nadmierną emisją gazów i pyłów i stosowanie w praktyce
zapisów strategii Transportu Zrównoważonego Miasta stołecznego
Warszawy.

Nie dotyczy

W budżecie m.st. Warszawy wydzielony jest obszar GPOS zasilany m.in. z opłat
za wycinkę drzew. Środki te przeznaczane są m.in. na utrzymanie i tworzenie
obszarów zieleni.
Dane dotyczące ilości drzew usuwanych na podstawie decyzji oraz ilości drzew
sadzonych na terenach zarządzanych przez m.st. Warszawa są dostępne.

Uwzględniono

Ekologiczne dążenia mieszkańców do poprawy stanu zieleni niskiej i
wysokiej. Wymaga to pełnego dostępu do informacji o planowanych
inwestycjach groźnych dla drzewostanu, zakazu pomijania potrzeby
opracowywania raportów o oddziaływaniu na środowisko oraz ciągłego
partycypacyjnego dialogu z mieszkańcami i organizacjami
pozarządowymi

Uwzględniono

W Poś przywołane są dwa najważniejsze dokumenty związane z rozwojem
systemu transportowego Warszawy, tj. Strategia zrównoważonego rozwoju
systemu transportowego Warszawy… (Strategia transportowa), oraz projekt
Warszawskiej polityki mobilności, poddawany obecnie (do 10 października br.)
konsultacjom społecznym. W obu dokumentach znajdują się cele i kierunki
działań, w których podkreślono konieczność zapewnienia równowagi w
wykorzystaniu samochodów i transportu zbiorowego, z uwzględnieniem ważnej
roli ruchu pieszego i rowerowego. Od 2009 r. (od uchwalenia Strategii
transportowej), władze Miasta konsekwentnie realizują zapisane w niej zadania,
w tym przede wszystkim dotyczące rozwoju i modernizacji komunikacji
miejskiej i infrastruktury rowerowej oraz integracji systemów transportowych.
Dodano zadanie Utworzenie i udostępnienie bazy danych o wnioskach
o wydanie zezwoleń i zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów.

Utworzenie systemu wspomagającego ochronę i rozwijanie drzewostanu.
Ułatwienie ocalenia drzew zagrożonych wycinką przez wskazywanie
terenu na przesadzenia oraz premiowanie rozwijania drzewostanu ulgami
w podatku od nieruchomości

Uwzględniono

Ścisłe ewidencjowanie likwidowanej masy czynnej botanicznie, w

Nie
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Poś przewiduje również zadanie Udostępnianie informacji o środowisku zgodnie
z ustawą dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko. Informacje o wszystkich postępowaniach o
wydanie decyzji środowiskowej publikowane są na Ekoportalu. Na BIP znajduje
się link to tego wykazu.
W dokumencie przedstawiono również kwestie związane z partycypacją
społeczna w ochronie środowiska (komisje dialogu społecznego, konsultacje
społeczne).
Zgodnie z wymogami prawnymi obowiązek sporządzenia raportu uzgadniany
jest każdorazowo z właściwymi organami. Nie można z góry nakazać
sporządzanie raportu dla każdej inwestycji. Prawo przewiduje możliwość
wydania decyzji środowiskowej na podstawie informacji zawartych w karcie
informacyjnej przedsięwzięcia.
W Poś zapisano zadania realizujące ten postulat tj. wdrażanie standardów
kształtowania zieleni miejskiej, opracowanie planu i zasad wymiany drzewostanu
w nasadzeniach przyulicznych, program zieleni miejskiej.
Ponadto Standardy kształtowania zieleni Warszawy określają zasady pielęgnacji
drzewostanu w obszarze miasta, w tym kwestie dot. przesadzania, wprowadzania
nasadzeń zastępczych, dokonywania uzupełnień i koniecznej wymiany drzew,
przeciwdziałanie negatywnym warunkom miejskim.
Dane dotyczące ilości drzew usuwanych na podstawie decyzji oraz ilości drzew

5.

Moje Miasto
Żoliborz

wyniku budownictwa i klęsk żywiołowych oraz naliczanie wzrostu masy
botanicznie czynnej w wyniku nowych nasadzeń.
Obejmowanie szczególną opieką nowych nasadzeń

uwzględniono

sadzonych na terenach zarządzanych przez m.st. Warszawa są dostępne.

Uwzględniono

Rzetelne
zweryfikowanie
zasadności
projektów
komunikacji
samochodowej.
Jeżeli
projekt
generuje
skierowanie
ruchu
samochodowego w kierunku centrum miasta - przyczyni się do dalszego
pogorszenia skażenia powietrza.
Trzeba podjąć szeroko zakrojoną dyskusję społeczną nad zasadnością
takich projektów i ich ewentualnym zastąpieniem rozwiązaniami
alternatywnym i: np. przeniesieniem funduszy na inwestycje w
komunikacją miejską, pociągową, oraz na ciągi i mosty rowerowo piesze,
z możliwością przejazdu pojazdów uprzywilejowanych - karetki
pogotowia i policji. Przykładem inwestycji do weryfikacji jest Trasa i
Most Krasińskiego. Mieszkańcy Warszawy, rejonów zagrożonych jej
realizacją zarówno na Żoliborzu. Pradze Płn. jak i Śródmieściu protestują
i zwracają uwagę na koszty społeczne, kulturowe i środowiskowe
Jedną z ważniejszych przyczyn protestu jest planowane skierowanie do
Centrum Miasta dodatkowych tysięcy samochodów z Pragi. Targówka.
Białołęki. Marek. Ząbek i innych rejonów położonych w bezpośrednim
sąsiedztwie planowanej Trasy
Brakuje poważnej dyskusji na temat priorytetów i wartości związanych z
rozwojem miasta. Podczas dwóch poprzednich spotkań tematyka
dyskusji była zawężana, nie uwzględniono w ogóle rozwiązań
proponowanych przez mieszkańców i radnych: wariantu zero - bez
mostu, wariantu mostu tramwajowe - rowerowo - pieszego, czy kładki
rowerowo - pieszej. Dlatego zwracamy się z prośbą do osób i gremiów
pracujących nad Programem Ochrony Środowiska o upowszechnianie
naszego protestu i o podjęcie działań zmierzających do doprowadzenia
do rzetelnej, ogólnowarszawskiej dyskusji na temat priorytetów
rozwojowych oraz w tym kontekście, próbę odpowiedzi czy Trasa Mostu
Krasińskiego, będzie realizować te wartości, czy raczej przeciwne,
związane z radykalnym zwiększeniem skażenia powietrza w Warszawie.
Rzetelny monitoring skażenia powietrza w Warszawie. W stolicy Polski
działa 5 automatycznych stacji pomiaru skażeń powietrza, prowadzone
jest także modelowanie matematyczne skażenia powietrza. W
porównaniu z innymi stolicami europejskimi taka liczba stacji wydaje się
być niewystarczająca. W odczuciu społecznym są rejony stolicy, gdzie z
powodu braku stacji jest zbyt mało danych, żeby modelowanie
matematyczne oddawało faktyczny stan skażenia powietrza. Takim
regionem są np. Żoliborz i Bielany. Położona w dzielnicy Bielany stacja
przy ulicy Podleśnej mierzy ze skażeń jedynie ozon. Żoliborz nie ma

Uwzględniono

Zagadnienia związane z sadzeniem i pielęgnacją drzew ujęte zostały w
opracowaniu Standardy kształtowania zieleni Warszawy stanowiącym załącznik
do Poś.
W Poś przywołane są dwa najważniejsze dokumenty związane z rozwojem
systemu transportowego Warszawy, tj. Strategia zrównoważonego rozwoju
systemu transportowego Warszawy… (Strategia transportowa), oraz projekt
Warszawskiej polityki mobilności, poddawany obecnie (do 10 października br.)
konsultacjom społecznym. W obu dokumentach znajdują się cele i kierunki
działań, w których podkreślono konieczność zapewnienia równowagi w
wykorzystaniu samochodów i transportu zbiorowego, z uwzględnieniem ważnej
roli ruchu pieszego i rowerowego. Od 2009 r. (od uchwalenia Strategii
transportowej), władze Miasta konsekwentnie realizują zapisane w niej zadania,
w tym przede wszystkim dotyczące rozwoju i modernizacji komunikacji
miejskiej i infrastruktury rowerowej oraz integracji systemów transportowych.
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Odnośnie Mostu Krasińkiego – dalsze prace nad projektem są wynikiem
consensusu pomiędzy stanowiskiem władz miasta a mieszkańców (również
między sobą); raport z konsultacji zawiera zbiór uwag i wniosków wniesionych
przez mieszkańców całego Miasta oraz np. organizacji pozarządowych, wraz ze
sposobem ich rozpatrzenia.
Przekazano do BDIK

Uwzględniono

Monitoring jakości powietrza leży w kompetencjach WIOŚ. Lokalizacja stacji
musi spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 września
2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu oraz
wytycznych do lokalizacji stacji pomiarowych opracowanych przez Główny
Inspektorat Ochrony Środowiska. Obecnie trwa proces wyznaczania przez GIOŚ
reprezentatywności wszystkich stanowisk pomiarowych funkcjonujących w
ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Wyniki analizy będą stanowiły
podstawę do ewentualnych zmian w mazowieckiej sieci pomiarowej.
Niemniej Poś przewiduje realizację Warszawskiego Indeksu Powietrza –

żadnej stacji. W odczuciu mieszkańców Żoliborza skażenie spalinami
zwiększyło się po remoncie Trasy AK. Żoliborz to najmniejsza dzielnica
Warszawy, ma zaledwie 8.47 km2. spaliny z Wisłostrady, trasy AK. oraz
dużych ruchliwych ulic docierają do wszystkich zakątków dzielnicy, a w
niektórych, ze względu na ukształtowanie terenu zalegają dłużej.
Postulujemy zainstalowanie stacji pomiaru powietrza na Żoliborzu.
Uważamy, że każda dzielnica Warszawy powinna mieć przynajmniej
jedną stację monitoringu powietrza.
Rzetelne i szybkie informowanie poprzez Internet o wynikach
monitoringu skażenia powietrza.
Przystępna strona internetowa z wynikami ze wszystkich stacji,
raportami godzinowymi, dziennymi, tygodniowymi i rocznymi dla
każdego mierzonego parametru w danej stacji.

Zaostrzenie norm dopuszczalnego skażenia powietrza stolicy,
analogicznie do innych krajów europejskich.
Wprowadzanie rozwiązań awaryjnych, takich jak ograniczanie ruchu
samochodowego, bezpłatna komunikacja miejska, zmywanie ulic w
dniach, kiedy skażenie powietrza przekracza normy.
Znaczne obniżenie ceny biletów komunikacji miejskiej. Korzystanie z
publicznego transportu powinno być dużo tańsze niż korzystanie z
prywatnego auta.
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systemu, którego zadaniem będzie m.in. identyfikacja krytycznych dla obszaru
miasta przekroczeń stężeń. W II etapie realizacji projektu przewiduje się
utworzenie sieci punktów pomiarowych. Będzie to system niezależny od systemu
monitoringu jakości powietrza WIOŚ.

Uwzględniono

Nie dotyczy
Uwzględniono

Nie
uwzględniono

WIOŚ publikuje dane na temat jakości powietrza na stronie
http://sojp.wios.warszawa.pl
Poś przewiduje uruchamianie Warszawskiego Indeksu Powietrza. Opracowana
metodyka badawcza, jak również przyjazny system komunikacji oraz
powiadamiania mieszkańców (Internet, aplikacja mobilna) będą miały na celu
wyeliminowanie wprowadzania ich w błąd poprzez bazowanie na mało
wiarygodnych źródłach informacji oraz błędnej interpretacji danych
pozyskiwanych z oficjalnych źródeł.
Takie działanie nie leży w kompetencjach władz samorządowych.
Przekazano do MŚ.
W ramach Warszawskiego Indeksu Powietrza podejmowane będą sprofilowane
działania mające na celu obniżenie stężeń substancji w powietrzu. Katalog
możliwych działań będzie opracowany w ramach WIP.
Podróżowanie transportem publicznym przy wykorzystaniu biletów
długookresowych jest znacząco tańsze niż korzystanie z prywatnego auta.
Do ustawowych zadań Miasta należy zaspokajanie potrzeb mieszkańców w
zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego. Generalnym celem
przywołanej w Poś. Strategii zrównoważonego rozwoju systemu transportowego
Warszawy do 2015 r. i na lata kolejne jest takie usprawnienie i rozwój systemu
transportowego, aby stworzyć warunki dla sprawnego i bezpiecznego
przemieszczania osób i towarów, przy ograniczeniu szkodliwego wpływu na
środowisko naturalne i warunki życia. Są to cele zgodne z Poś.
Sukcesywny zakup nowego taboru tramwajowego i autobusowego, jak również
budowa i dalsza rozbudowa II linii metra czy też modernizacja i rozbudowa sieci
tramwajowej wymagają znacznych nakładów finansowych. Wobec faktu, iż
wpływy z tytułu sprzedaży biletów pokrywają nieco ponad 1/3 kosztów
funkcjonowania komunikacji miejskiej (35,62% w 2015 r.), w celu
zabezpieczenia realizacji Strategii niezbędne jest ustalenie takiego poziomu cen
biletów, który pozwala na osiągnięcie założonych celów, będąc jednocześnie jak
najmniej dotkliwym dla pasażerów. Obniżka cen mogłaby wpłynąć negatywnie
na realizację ww. celów.

Komunikacja miejska priorytetem inwestycyjnym: inwestycja w Szybką
Kolej Miejską, która powinna spełniać funkcję trzeciej linii metra,
rozbudowa metra w kierunku Białołęki, budowa parkingów przy stacjach
metra i Szybkiej Kolei Miejskiej, dobre skomunikowanie stacji z
osiedlami mieszkaniowymi.

Uwzględniono

Nasadzenia drzew i krzewów jako zieleni izolacyjnej. Tworzenie wałów
ziemnych i szpalerów roślinnych wzdłuż istniejących arterii. Pilotażowe
wykorzystanie nowych odmian roślin do ochrony przed skażeniem i
hałasem

Uwzględniono

Preferencje w przestrzeni publicznej dla pieszych i rowerzystów.

Uwzględniono

Zamknięcie w tunelu odcinków jezdni szczególnie uciążliwych dla
mieszkańców .
Budowa ścieżek rowerowych, a także kładek rowerowo- pieszych przez
Wisłę.

Nie dotyczy
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Uwzględniono

Poś przewiduje szereg działań związanych z rozwojem komunikacji miejskiej
(kierunek interwencji Rozwój i promocja systemu transportu publicznego.
Wprowadzanie ułatwień dla pasażerów).
W Poś przywołane są również dwa najważniejsze dokumenty związane z
rozwojem systemu transportowego Warszawy, tj. Strategia zrównoważonego
rozwoju systemu transportowego Warszawy… (Strategia transportowa), oraz
projekt Warszawskiej polityki mobilności, poddawany obecnie (do 10
października br.) konsultacjom społecznym. W obu dokumentach znajdują się
cele i kierunki działań, w których podkreślono konieczność zapewnienia
równowagi w wykorzystaniu samochodów i transportu zbiorowego, z
uwzględnieniem ważnej roli ruchu pieszego i rowerowego. Od 2009 r. (od
uchwalenia Strategii transportowej), władze Miasta konsekwentnie realizują
zapisane w niej zadania, w tym przede wszystkim dotyczące rozwoju i
modernizacji komunikacji miejskiej i infrastruktury rowerowej oraz integracji
systemów transportowych.
Poś przewiduje realizację kierunku interwencji Rozwój i utrzymanie terenów
zieleni jako elementów wpływających na jakość powietrza atmosferycznego oraz
zadania Opracowanie planu i zasad wymiany drzewostanu w nasadzeniach
przyulicznych.
W Standardach kształtowania zieleni Warszawy stanowiących załącznik do Poś
odniesiono się do kwestii kształtowania zieleni o funkcji izolacyjnej., wskazano
dobory drzew, krzewów i pnączy do niekorzystnych warunków siedliskowych w
tym drogowych. Nowe rozwiązania i technologie mogą być wprowadzane w
zależności od możliwości występujących na danym terenie. Kwestie związane z
zastosowaniem konkretnych sposobów zabezpieczenia przed hałasem będą
przedmiotem Programu ochrony środowiska przed hałasem.
Poś przedstawia szereg działań realizujących postulat (kierunki interwencji:
Rozwój i promocja systemu transportu publicznego. Wprowadzanie ułatwień dla
pasażerów, Rozbudowa systemu dróg dla roweró6. i innej infrastruktury
rowerowej, promocja ruchu rowerowego)
Ponadto przywołany w Poś projekt dokumentu Warszawska polityka mobilności
przewiduje działania, których celem jest zachęcenie mieszkańców miasta do
odbywania podróży pieszo, rowerem i środkami transportu zbiorowego oraz
zniechęcenia do wykorzystania samochodów. Działania te dotyczyć będą m.in.
przekształceń przestrzeni publicznych i przywracania im ich społecznych
funkcji, eliminacji barier i utrudnień w ruchu pieszym i rowerowym a także
rozwijania spójnej i gęstej sieci tras i parkingów rowerowych.
Budowa tuneli jest zależna od klasy drogi, strefy miasta i możliwości
finansowych i nie może być rozstrzygana na poziomie Poś.
Poś przewiduje budowę dróg rowerowych: kierunek interwencji Rozbudowa
systemu dróg dla rowerów i innej infrastruktury rowerowej, promocja ruchu
rowerowego. Wśród zadań jest m.in. Budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej

7.

K.M.

Przeprowadzenie analizy korytarzy nawietrzających, które umożliwiają
wymianę powietrza w stolicy, zachowanie istniejących korytarzy,
dopuszczanie do realizacji wyłącznie tych inwestycji, które nie niszczą
procesu wymiany powietrza w mieście.

Uwzględniono

Prognozy które są na stronie WIOS nie są wiarygodne, w sobotę i
niedzielę (23 i 24 stycznia) gdy były znaczące przekroczenia jakości
powietrza, prognozy pokazywały stan "Bardzo dobry" a miejscami
"dobry" (w Wołominie; Legionowie; Otwocku).
Aplikacja na komórki GIOŚ pokazuje indeks, w którym jest też zawarta
prognoza, to nie jest stan na chwilę obecną, a zmodyfikowany indeks.
Skala jakości powietrza zarówno na stronie WIOŚ jak w aplikacji GIOS
wprowadza w błąd - tam w większości przypadków (mimo znaczących
przekroczeń norm) powietrze jest "bardzo dobre, dobre, albo
dostateczne lub umiarkowane"; Czyli sformułowania pozytywne.nazewnictwo wprowadza w błąd.
Skala powinna być inaczej wyskalowana - z wykorzystaniem
rekomendacji WHO. Moja propozycja skali, poniżej. Dodatkowo
powinniśmy kłaść większy nacisk na średnie godzinowe - bo wtedy
ludzie wychodzą na zewnątrz / wietrzą mieszkania. Średnia dobowa
rozmywa wynik, a szczególnie w Warszawie często jest tak, że podczas
szczytów komunikacyjnych powietrze jest gorszej jakości a więcej osób
przemieszczają się po mieście (idzie chodnikiem, czeka na przystanku;
jedzie samochodem) Powinniśmy ich jednoznacznie informować o
jakości powietrza.
Aplikacja powinna pokazywać skalę jakości powietrza zgodną z
wytycznymi WHO
Miasto powinno przestać inwestować w budowę dróg wprowadzających
ruch aut do centrum - to jest droga donikąd.
Powinniśmy w końcu domknąć obwodnicę Śródmieścia. Miasto na
najbliższe lata zaplanowało budowę obwodnicy od Wiatracznej do
Radzymińskiej, ale zabraknie ostatniego odcinka (Radzymińska - Rondo
Żaba). Podobno powodem jest "brak pieniędzy". Na nowy most są
pieniądze a na obwodnicę brakuje? Kto ustala w mieście priorytety? Te
pieniądze zamiast na most można by przeznaczyć na wymianę pieców

Uwzględniono
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Park Kępa Potocka z terenami Pasa Nadwiślańskiego.
Dodano nowe zadanie: Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą (łączącej
ul. Karową z Okrzei)
Poś przewiduje realizację zadania Zapewnienie funkcjonowania korytarzy
wymiany powietrza. Ochrona korytarzy odbywa się poprzez wprowadzanie
odpowiednich zapisów do miejscowych planów zagospodarowanie
przestrzennego.
Dodano zadanie: Wykonanie analiz i ocen pod kątem wyznaczenia obszarów
priorytetowych do objęcia mpzp w celu ochrony wartości i funkcji
przyrodniczych, hydrologicznych i klimatycznych w skali ogólno miejskiej i
lokalnej.
Dzięki temu kwestie ochrony środowiska będą jednym z priorytetów w
uchwalaniu mpzp.
Poś przewiduje realizację Warszawskiego Indeksu Powietrza. Opracowana
metodyka badawcza, jak również przyjazny system komunikacji oraz
powiadamiania mieszkańców będą miały na celu wyeliminowanie wprowadzania
ich w błąd poprzez bazowanie na mało wiarygodnych źródłach informacji oraz
błędnej interpretacji danych pozyskiwanych z oficjalnych źródeł.
Uwagi dotyczące działania aplikacji WIOŚ i GIOŚ Przekazano do organów.

Uwzględniono

W Poś przywołane są dwa najważniejsze dokumenty związane z rozwojem
systemu transportowego Warszawy, tj. Strategia zrównoważonego rozwoju
systemu transportowego Warszawy (Strategia transportowa) oraz projekt
Warszawskiej polityki mobilności, który obecnie (do 10 października br.)
poddawany jest konsultacjom społecznym. W obu dokumentach znajdują się cele
i kierunki działań, w których podkreślono konieczność zapewnienia równowagi
w wykorzystaniu samochodów i transportu zbiorowego, z uwzględnieniem
ważnej roli ruchu pieszego i rowerowego. Od 2009 r. (tj. od uchwalenia Strategii

węglowych - na Starej Pradze, gdzie mieszkam – nadal jest to olbrzymi
problem. Mimo że jest sieć centralnego ogrzewania, wiele mieszkań nie
jest do niej podłączonych. Jednocześnie nie ma stacji kontroli jakości
powietrza.

transportowej), władze Miasta konsekwentnie realizują zapisane w niej zadania,
w tym przede wszystkim te dotyczące rozwoju i modernizacji komunikacji
miejskiej i infrastruktury rowerowej oraz integracji systemów transportowych,
ale także dotyczące rozwoju sytemu drogowego, tj. m.in. stworzenie
kompletnego układu tras obwodowych (Obwodnica Śródmiejska i Miejska) i
budowa nowych tras mostowych.
Za budowę obwodnicy ekspresowej odpowiedzialna jest Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad.

Miasto powinno realizować już przyjęte plany i strategie (np. Strategia
Transportowa, która zakłada ograniczenie ruchu kołowego w mieście;
Program Ochrony Środowiska na lata 2009 -20012, który zakłada
tworzenie stref bez ruchu aut.

Uwzględniono

Powinny być jasne rekomendacje co należy robić przy aktualnym
poziomie zanieczyszczenia.

Uwzględniono
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Poś przewiduje się realizację zadania Likwidacja źródeł emisji (podłączanie do
sieci ciepłowniczej obiektów ogrzewanych dotychczas z indywidualnych źródeł,
wymiana ogrzewania węglowego na gazowe tam gdzie niedostępna jest
centralna sieć ciepłownicza). W ramach programu „Ciepło sieciowe w
budynkach komunalnych” podłączane do sieci ciepłowniczej będą m.in. budynki
ogrzewane dotychczas z indywidualnych źródeł w Dzielnicy Praga-Północ.
Dodano również zdanie: System zachęt dla mieszkańców mający na celu
podłączenie do sieci ciepłowniczej lub wymianę kotłów na paliwa stałe, w tym
zmiana uchwały Rady m.st. Warszawy ws. zasad udzielania dotacji celowej na
finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy
służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.
Poś 2009-2012 proponował tworzenie stref bez ruchu jako jedno z wielu
możliwych rozwiązań. Miasto prowadziło i prowadzi wiele działań, które mają
na celu ograniczenie ruchu samochodowego w mieście. Poś przewiduje kierunki
interwencji:

Rozwój i promocja systemu transportu publicznego. Wprowadzanie
ułatwień dla pasażerów

Eliminacja ruchu, w tym tranzytowego, z centrum miasta, m.in. poprzez
budowę obwodnic i dróg stanowiących dogodne połączenia między
dzielnicami

Rozbudowa systemu dróg dla rowerów i innej infrastruktury rowerowej,
promocja ruchu rowerowego
Również w przywołanych w Poś dokumentach: Strategii zrównoważonego
rozwoju systemu transportowego Warszawy oraz projekcie Warszawskiej polityki
mobilności znajdują się cele i kierunki działań, w których podkreślono
konieczność zapewnienia równowagi w wykorzystaniu samochodów i transportu
zbiorowego, z uwzględnieniem ważnej roli ruchu pieszego i rowerowego.
Poś przewiduje realizację Warszawskiego Indeksu Powietrza. Opracowana
metodyka badawcza, jak również przyjazny system komunikacji oraz
powiadamiania mieszkańców będą miały na celu wyeliminowanie wprowadzania
ich w błąd poprzez bazowanie na mało wiarygodnych źródłach informacji oraz
błędnej interpretacji danych pozyskiwanych z oficjalnych źródeł. Poza
komunikatami o przekroczeniach przewiduje się równolegle przekazywanie

8.

K.M.

Wsparcie kompostowania w gospodarstwach domowych poprzez
bonifikatę w opłacie miesięcznej za gospodarowanie odpadami lub
dofinansowanie zakupu kompostownika.

Częściowo
uwzględniono

9.

A.S.

Proszę o wskazanie powiązań pomiędzy programem ochrony środowiska
dla m. st. Warszawy a strategią przystosowania do zmian klimatu,
opracowywaną w ramach projektu Adaptcity finansowanego z programu
Life+ (http://adaptcity.pl/). Czy twórcy programu korzystają z wyników
analiz przeprowadzonych w ramach Adaptcity (m. in. mapa klimatyczna)
Czy oba dokumenty prezentują spójną wizję działań miasta na rzecz
adaptacji do zmian klimatu Czy działania priorytetowe obejmują
gospodarkę wodami opadowymi oraz zmniejszanie tzw. niskiej emisji
Jakie są podstawowe źródła finansowania ww. działań.

Uwzględniono

10.

Warszawa
Bez Smogu
M.D.

Potrzebna jest szeroka kampania edukacyjna na ten temat oraz
uświadamiająca, że spalanie odpadów zielonych (jak i innych odpadów)
na terenie m.st. Warszawy jest zakazane, a za nieprzestrzeganie zakazu
grozi mandat ze strony Straży Miejskiej
Spalanie odpadów zielonych powinno być skutecznie ścigane i karane
przez Straż Miejską.

Uwzględniono

Odpady zielone powinny być odbierane już od marca

Uwzględniono
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określonych w programach ochrony powietrza informacji o zaleceniach dla
gospodarstw indywidualnych.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w art. 6k ust. 4 wskazuje
możliwość zwolnienia przez radę gminy, w części lub w całości z opłaty
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w części
dotyczącej gospodarstwo domowych, w których dochód nie przekracza kwoty
uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub rodziny
wielodzietne, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. W związku z
tym propozycja w części dotyczącej zmniejszenia opłaty za gospodarowanie
odpadami nie jest możliwa do uwzględnienia.
Promowanie przydomowego kompostowania jest jak najbardziej wskazane jako
działania i zachowania proekologiczne zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi. W ramach tych działań m.st. Warszawa prowadziło już akcję
dofinansowywania zakupu kompostowników. Możliwość ponownego
wprowadzenia
dofinansowania
zakupu
kompostowników
zostanie
przeanalizowane w ramach prac nad zmianą kształtu systemu gospodarki
odpadami komunalnymi w mieście.
Poś przedstawia m.in. cele i kierunki polityki prowadzonej przez Miasto oraz
zadania, które mają doprowadzić do realizacji celów. Program Adaptcity, w tym
opracowywanie Strategii adaptacji do zmian klimatu jest podstawowym
zadaniem służącym realizacji celu polegającego na przystosowaniu miasta do
zmian klimatu, zaplanowanym na lata obowiązywania sporządzanego programu
ochrony środowiska. Jednak nie będzie to jedyne działanie dla zapewnienia
adaptacji miasta do oczekiwanych kierunków zmian klimatu uwzględnione
w Programie. Działania takie zawarte będą w innych obszarach, m.in.:
gospodarowanie wodami, poprawa jakości powietrza, ochrona powierzchni ziemi
czy ochrona zasobów przyrodniczych miasta.
Poś przewiduje realizację szerokiego programu edukacji ekologicznej, mi.n. w
przedmiotowym temacie. W Diagnozie wskazano również na działania Straży
Miejskiej. W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych w przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości funkcjonariusze nakładają mandaty karne.
Miejskiej w tym zakresie. Straż Miejska zadanie to wykonuje od 2008 r.
Ponadto 15 kwietnia 2016 r. został powołany referat ds. kontroli środowiska w
Oddziale Ochrony Środowiska. Referat wykonuje działania edukacyjne i
kontrolne w stosunku do właścicieli nieruchomości na terenie m.st. Warszawy, z
zakresu ochrony środowiska oraz utrzymania czystości i porządku na ternie
miasta. Zarówno działania edukacyjne jak również kontrole mieszkańców i
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, dotyczą prawidłowego
zbierania i pozbywania się odpadów, w tym ich spalania.
Dodano informację o utworzeniu referatu.
Obecnie odpady zielone poza terminem wyznaczonym w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy można przekazywać

11.

D.R.

Dlaczego na rogu ulic Świętokrzyskiej i Emilii Plater (pas zieleni przy
budynku WFC) został wycięty bluszcz

Nie dotyczy

12.

J.S.

Nie dotyczy

13.

P.K.

14.

M.B.

Rola wydziałów ochrony środowiska w urzędach dzielnic Warszawy jest
marginalizowana. Zdecydowanie silniejsze są wydziały inwestycji, nie
konsultujące się z WOS w sprawach planowanych czy nieplanowanych
inwestycji głównie drogowych – na zasadzie "nie wie lewica, co czyni
prawica".
WID dzielnicy Mokotów bezprawnie postawił na nich znaki zezwalające
na parkowanie samochodów na trawniku (teraz można powiedzieć, że
spora jego część jest byłym trawnikiem) i na wąskich chodnikach(Ikara)
Na uwagi dotyczące utrzymania zieleni czy zazielenienie odpowiedź z
WOŚ jest standardowa, że nie ma na to środków. A środki na stawianie
znaków zezwalających na postój czy wręcz budowanie miejsc dla
samochodów zawsze się jakoś znajdują. Czy tak ma wyglądać w
Warszawie "zrównoważony rozwój"?
Chciałbym zapytać, czy istnieją dane na temat ilości wyciętych w
Warszawie drzew, oraz ilości drzew zasadzonych. Interesują mnie
najnowsze dane.
Zasadzanie drzew w Warszawie. Wg wielu nadal jest zła jakość
powietrza, dlatego warto zintensyfikować działania mające na celu jego
poprawę w stolicy. Nasadzenie większej ilości drzew które maja duża
powierzchnie zieleni na pewno miałoby wpływ na jego poprawę.
Uważam ze warto ułatwić w stolicy zgłaszanie miejsc do nasadzeń
drzew. Proces zgłaszania miejsc do nasadzeni jest zbyt długi i
skomplikowany. Większość mieszkańców stolicy nawet nie wie jak i
gdzie się udać, żeby zgłosić ze w ich okolicy brakuje drzewa.
Mam awarie wodociągu ,woda się leje na ogródku a Pogotowie wodne\"
awarii nie stwierdziło\" ,Urząd dzielnicowy Wawer odsyła mnie do
MZWK a tamci do Pogotowia wodnego
Rozwój systemu ścieżek rowerowych jako element POŚ
Zwiększenie dostępności przestrzeni dla ludzi z psami, doinwestowanie
infrastruktury związanej ze zwierzętami domowymi – osoba
wypowiadająca się zwróciła uwagę na ograniczenia, wprowadzane na
terenach zieleni miejskiej, prywatnej i publicznej, dotyczące możliwości
wyprowadzania psów, kotów i innych zwierząt domowych

Nie dotyczy

15.

J.Z.

16.

Debata
Jak planować
zielone
Miasto?
24.11.2015
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do jednego z dwóch PSZOK przez cały rok W ramach prac nad zmianą kształtu
systemu gospodarki odpadami komunalnymi analizuje się możliwość
wprowadzenie dodatkowej usługi odbioru odpadów zielonych w okresie XII – III
poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały Rady m.st. Warszawy.
Bluszcz został wycięty w związku z przebudową ulicy Świętokrzyskiej i budową
II linii Metra.
Przekazano do ZOM
Przekazano do WOŚ Mokotów
Jednocześnie Poś przedstawia wiele zadań związanych z utrzymaniem i
tworzeniem terenów zieleni.

Nie dotyczy

Dane dotyczące ilości drzew usuwanych na podstawie decyzji oraz ilości drzew
sadzonych na terenach zarządzanych przez m.st. Warszawa są dostępne.

Uwzględniono

Poś przewiduje realizację kierunku interwencji Rozwój i utrzymanie terenów
zieleni jako elementów wpływających na jakość powietrza atmosferycznego.

Uwzględniono

W ramach programu Milion drzew dla Warszawy zrealizowana zostanie aplikacja
mobilna, której głównym celem będzie umożliwienie mieszkańcom w prosty
dostępny sposób wskazanie miejsca do nasadzenia drzewa na terenie całej
Warszawy. Dodano informację o aplikacji do opisu zadania.

Nie dotyczy
Uwzględniono

Poś przewiduje rozwój infrastruktury rowerowej (kierunek interwencji
Rozbudowa systemu dróg dla rowerów i innej infrastruktury rowerowej,
promocja ruchu rowerowego).
Zgodnie z zakresem przedstawionym w wytycznych Ministerstwa Środowiska
Poś nie dotyczy spraw zwierząt domowych.
Przedmiotowe kwestie rozstrzygane są w regulaminach miejskich terenów
publicznych.
Przesłano do właściwych jednostek.

17.

18.

Debata
Eko-aktywni
w działaniu
17.12.2015

Debata
Jak dbać o
czyste
powietrze w
Warszawie?
27.01.2016

Żoliborz – ochrona jakości powietrza w rejonie placu Wilsona w
kontekście powstania mostu Krasińskiego

Uwzględniono

Priorytetowe działania ochronne względem zieleni osiedlowej,
szczególnie w obliczu ciągle zmniejszającej się powierzchni terenów
zieleni towarzyszącej tkance mieszkaniowej.
Reorganizacja systemu zarządzania zielenią – obecny system zbyt
skomplikowany, nieczytelny dla mieszkańców, niezrozumiały i przez
swoje zagmatwanie nieefektywny.
Ustalenie zasad ciągłej współpracy z aktywistami i mieszkańcami – także
w zakresie społecznych form zarządzania zielenią.

Uwzględniono

Wdrożenie form edukacyjnych dla mieszkańców w różnym wieku –
szczególnie dotyczących sortowania odpadów, ochrony czystości
powietrza i wód, zachowania bioróżnorodności.
Spójny i czytelny sposób informowania o planowanych wycinkach i
zmianach w strukturze terenów zielonych. Obecna dezinformacja
skutkuje eskalacją konfliktów.

Uwzględniono

Skuteczne dotarcie z informacją o jakości powietrza, szkodliwości
spalania paliw kopalnych w starego typu instalacjach do osób, które nie
mają świadomości w tym zakresie. Władze Miasta powinny umieć
efektywnie wyedukować i przekonać takie osoby do wymiany starych
instalacji grzewczych, informując m.in. o źródłach dofinansowania.
Ze względu na niedobór informacji o jakości powietrza w Warszawie
oraz prognozach stężeń zanieczyszczeń na kolejne dni, postuluje się, aby
pojawiały się one w formie komunikatów, np. w pojazdach komunikacji
publicznej czy przy okazji prognozy pogody. Powinny również trafiać na
bieżąco do placówek oświatowych, aby ograniczać ryzyko narażania
zdrowia dzieci w okresach podwyższonych stężeń zanieczyszczeń
powietrza.
Warszawa powinna rozwijać system monitoringu jakości powietrza.
Obecna sieć nie obejmuje swoim zasięgiem wielu newralgicznych miejsc
w mieście, w których kumuluje się emisja zanieczyszczeń (w
szczególności komunikacyjnych, ale nie tylko). Dodatkowe wsparcie w
zakresie stosowania modeli matematycznych mimo wszystko nie
pozwala na zidentyfikowanie takich miejsc.
Powinna istnieć ścisła współpraca pomiędzy urzędnikami, władzami

Uwzględniono
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Uwzględniono
Uwzględniono

Uwzględniono

Poś przedstawia wiele działań mających na celu poprawę jakości powietrza.
Jednym z nich jest Warszawski Indeks Powietrza. Wskaźnik WIP ma
identyfikować krytyczne dla obszaru miasta przekroczenia stężeń. W oparciu o
wskaźnik podejmowane będą również sprofilowane działania mające na celu
obniżenie notowanych stężeń.
W Poś ujęto zadania umożliwiające realizację postulatu: Opracowanie programu
rozwoju ogólnodostępnych terenów zieleni urządzonej, Program zieleni miejskiej
W Poś wskazano zadanie Powołanie zarządu terenów zieleni, co umożliwi
utworzenie spójnego przestrzennie i sprawnie zarządzanego systemu terenów
zieleni.
Funkcjonują Komisje dialogu społecznego, przeprowadzane są szerokie
konsultacje społeczne – informacje na ten temat przedstawiono w rozdz.
2.9.Świadomość ekologiczna mieszkańców, partycypacja społeczna, edukacja
ekologiczna.
Poś przewiduje szeroki zakres działań edukacyjnych. Będą one kierowane do
różnych grup mieszkańców.
Dodano zadanie Utworzenie i udostępnienie bazy danych o wnioskach o
wydanie zezwoleń i zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów.
Dodatkowo ZOM informuje o planowanych wycinkach drzew na stronach
internetowych www.zom.waw.pl oraz www.facebook.com/zomwarszawa , a w
szczególnych przypadkach rozwiesza informacje na klatkach schodowych.
Poś przewiduje szeroki program edukacji ekologicznej, m.in. w zakresie jakości
powietrza atmosferycznego.

Uwzględniono

Poś przewiduje realizacje Warszawskiego Indeksu Powietrza. Planuje się m.in.
stworzenie aplikacji mobilnej, która umożliwiała będzie szybki dostęp do
informacji o jakości powietrza w każdym miejscu.

Uwzględniono

Monitoring jakości powietrza leży w kompetencjach WIOŚ.
Niemniej Poś przewiduje realizację Warszawskiego Indeksu Powietrza –
systemu, którego zadaniem będzie m.in. identyfikacja krytycznych dla obszaru
miasta przekroczeń stężeń. W II etapie realizacji projektu przewiduje się
utworzenie sieci punktów pomiarowych. Będzie to system niezależny od systemu
monitoringu jakości powietrza WIOŚ.
Funkcjonują Komisje dialogu społecznego, przeprowadzane są szerokie

Uwzględniono

Miasta, aktywistami i działaczami organizacji pozarządowych w zakresie
edukowania mieszkańców Warszawy

19.

Debata
Bioróżnorod
ność i dzicy w
mieście
16.02.2016

Niezbędne jest zwrócenie uwagi na prawidłowe planowanie przestrzenne
tak, aby nie zabudowywać klinów napowietrzających, umożliwiających
wymianę powietrza w centrum miasta.

Uwzględniono

Ze względu na wtórne pylenie należy zwrócić uwagę na regularne
sprzątanie ulic miejskich. Same tego typu zabiegi pomogą w
zauważalnym stopniu zmniejszyć stężenia zanieczyszczeń powietrza.
Należy rozważyć objęcie planowanych inwestycji infrastrukturalnych w
Warszawie prognozą emisji w zakresie zanieczyszczeń powietrza.

Uwzględniono

Miasto powinno wzorem Hamburga zadbać o opracowanie systemu
terenów otwartych / zielonych (korytarzy ekologicznych), a następnie
konsekwentnie wdrażać tę sieć w życie.

Uwzględniono

Jeszcze większy nacisk należy położyć na uświadamianie społeczeństwa
o korzyściach, jakie czerpiemy z bioróżnorodności w mieście. Trzeba
zadbać o edukację ekologiczną, zwłaszcza zajęcia z dziećmi.
Należy dążyć do zmiany przepisów dotyczących drzew starych
„dziuplastych”, aby zbyt pochopnie ich nie usuwać.
Należy stale dążyć do doskonalenia pracy urzędników (szkolenia, kursy,
wykłady), którzy odpowiadają za ochronę środowiska w mieście.

Uwzględniono
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Nie dotyczy

Nie dotyczy
Uwzględniono

konsultacje społeczne – informacje na ten temat przedstawiono w rozdz.
2.9.Świadomość ekologiczna mieszkańców, partycypacja społeczna, edukacja
ekologiczna.
Poś przewiduje realizację zadania Zapewnienie funkcjonowania korytarzy
wymiany powietrza. Ochrona korytarzy odbywa się poprzez wprowadzanie
odpowiednich zapisów do miejscowych planów zagospodarowanie
przestrzennego.
Dodano zadanie: Wykonanie analiz i ocen pod kątem wyznaczenia obszarów
priorytetowych do objęcia mpzp w celu ochrony wartości i funkcji
przyrodniczych, hydrologicznych i klimatycznych w skali ogólnomiejskiej i
lokalnej.
Dzięki temu kwestie ochrony środowiska będą jednym z priorytetów w
uchwalaniu mpzp.
Poś przewiduje regularne oraz interwencyjne czyszczenie ulic na mokro
(kierunek interwencji Zmywanie ulic w celu ograniczenia pylenia)
Tego rodzaju prognozy wykonywane są w raportach o oddziaływaniu na
środowisko wykonywanych w ramach postępowania w sprawie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach.
W Poś ujęto zadania umożliwiające realizację postulatu: Opracowanie programu
rozwoju ogólnodostępnych terenów zieleni urządzonej, Waloryzacja krajobrazu
Warszawy oraz opracowanie wytycznych do jego ochrony, Program zieleni
miejskiej
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
został wyznaczony System Przyrodniczy Warszawy (SPW), który jest
zidentyfikowaną i wyodrębnioną częścią miasta pełniącą nadrzędne funkcje
przyrodnicze (biologiczną, hydrologiczną i klimatyczną). Studium określa
generalne zasady ochrony na obszarach wchodzących w skład SPW. Opis i mapa
SPW zamieszczone są w Poś. W 2016 roku powstało na potrzeby analiz
planistycznych opracowanie na temat potencjału Warszawy do kształtowania
zielonej infrastruktury.
W Poś uwzględnione zostały zadania z zakresu edukacji przyrodniczej, w tym
edukacja dzieci i młodzieży (kierunek interwencji Edukacja ekologiczna dzieci i
młodzieży oraz upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród nauczycieli).
Uwaga dotyczy przepisów prawa. Poś nie jest narzędziem do ich zmiany.
Przekazano do MŚ
Osoby zajmujące się problematyką ochrony środowiska, zatrudnione w urzędzie
m.st. Warszawy posiadają kierunkowe wykształcenie oraz na bieżąco poszerzają
wiedze uczestnicząc w kursach i szkoleniach.
Zadania, które obejmuje kierunek interwencji Rozpowszechnianie informacji na
temat zachowań proekologicznych skierowane są do różnych grup mieszkańców,
również urzędników.

20.

Debata
Warszawa
wobec zmian
klimatu
5.04.2016

Większą uwagę zwrócić na działki, które w miastach są prawdziwą
ostoją bioróżnorodności i spełniają bardzo ważne funkcje społeczne.
Niektóre badania pokazują, że pod tym względem są pożyteczniejsze niż
parki.
Powinien zmienić się model zarządzania terenami zieleni w mieście i
sposób pielęgnowania powierzchni trawiastych (należy ograniczyć liczbę
koszeń w ciągu roku).
Niezbędne jest kontynuowanie (i rozszerzenie) edukacji ekologicznej
prowadzonej w zakresie problematyki zmian klimatu i adaptacji do
zmian klimatu.
Działania adaptacyjne to nie tylko problem, lecz także szansa na
realizacje prac poprawiających jakość życia. Należy zachęcać
mieszkańców, żeby podejmowali aktywność w tym zakresie we własnym
zakresie oraz korzystali z instrumentów oferowanych przez Miasto:
budżetu partycypacyjnego i/lub inicjatywy lokalnej.
Należy prowadzić działania mające na celu zwiększanie bezpieczeństwa
Miasta, w tym przeciwdziałające rosnącej gwałtowności opadów.
Dlatego konieczne jest zwiększanie retencji w mieście oraz
dostosowywanie systemu kanalizacyjnego do nowych warunków.

Uwzględniono

Bardziej skutecznie należy chronić kliny napowietrzające, aby spełniały
one swoją rolę we wspieraniu przewietrzania centrum miasta.

Uwzględniono
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Uwzględniono
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Dodano zadanie: Podnoszenie kwalifikacji urzędników w zakresie ochrony
środowiska.
Ogródki działkowe są formą terenów zieleni. W Poś ujęto zadania umożliwiające
realizację postulatu: Opracowanie programu rozwoju ogólnodostępnych terenów
zieleni urządzonej, Waloryzacja krajobrazu Warszawy oraz opracowanie
wytycznych do jego ochrony, Program zieleni miejskiej.
W Poś wskazano zadanie Powołanie zarządu terenów zieleni. Zagadnienia
związane z zakładaniem, pielęgnacją trawników zostały ujęte w opracowaniu
Standardy kształtowania zieleni Warszawy stanowiącym załącznik do Poś.
Działania takie realizowane będą w ramach kierunku interwencji
Rozpowszechnianie informacji na temat zachowań proekologicznych oraz
projektu Adaptcity (kierunek interwencji Zwiększenie świadomości społecznej
dot. zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi oraz możliwości
dostosowania się do zmian. Propagowanie wdrażania nowych instrumentów
służących do adaptacji do zmian klimatu w obszarach metropolitalnych).
W Poś przedstawiono również informacje o budżecie partycypacyjnym i
inicjatywie lokalnej.
Jednym z kierunków interwencji Poś jest zwiększenie retencji wodnej i
gruntowej. Poś przewiduje również realizację zadania Wykonanie systemu
centralnego sterowania siecią kanalizacyjną w m.st. Warszawie, które ma na
celu zwiększenie retencji kanalizacji ogólnospławnej poprzez wybudowanie
dodatkowych zbiorników.
Szczegółowo zagadnienia związane z adaptacją do zmian klimatu poruszone
będą w Strategii adaptacji do zmian klimatu (kierunek interwencji Zwiększenie
świadomości społecznej dot. zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi
oraz możliwości dostosowania się do zmian. Propagowanie wdrażania nowych
instrumentów służących do adaptacji do zmian klimatu w obszarach
metropolitalnych).
Poś przewiduje realizację zadania Zapewnienie funkcjonowania korytarzy
wymiany powietrza. Ochrona korytarzy odbywa się poprzez wprowadzanie
odpowiednich zapisów do miejscowych planów zagospodarowanie
przestrzennego.
Dodano zadanie: Wykonanie analiz i ocen pod kątem wyznaczenia obszarów
priorytetowych do objęcia mpzp w celu ochrony wartości i funkcji
przyrodniczych, hydrologicznych i klimatycznych w skali ogólnomiejskiej i
lokalnej.
Dzięki temu kwestie ochrony środowiska będą jednym z priorytetów w
uchwalaniu mpzp.

Załącznik nr 1
Pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie
uzgadniające zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych
w Prognozie oddziaływania na środowisko projektu Poś

Załącznik nr 2
Opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie
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