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 CEL KONSULTACJI 
 
 

Celem konsultacji społecznych prowadzonych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie było 

określenie poziomu akceptacji lokalnych społeczności dla programu budowy parkingów miejskich na 

przykładzie trzech obiektów pilotażowych. W tym przypadku dyskusję z mieszkańcami prowadzono w 

sprawie propozycji budowy parkingu wielopoziomowego przy ul. Orzyckiej w dzielnicy Mokotów.  

W ramach konsultacji społecznych w szczególności założono: 

 przedstawienie szczegółów inwestycji budowy parkingów w oparciu o opracowane koncepcje,  

 zapoznanie się z opinią mieszkańców dotyczącą inwestycji i poznanie ich propozycji odnośnie 

funkcjonowania parkingów w przyszłości, 

 odniesienie się do pytań i wątpliwości uczestników konsultacji oraz poznanie ich potrzeb 

i preferencji w zakresie przedmiotu konsultacji. 
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INFORMACJE  
O PROJEKCIE 

 

Jedną z lokalizacji, która została wybrana do przeanalizowania pod kątem możliwości budowy parkingu 

wielopoziomowego był teren przy ul. Orzyckiej w pobliżu skrzyżowania z ul. Gotarda (działka nr ewid. 38/3). 

Teren, dla którego analizowano możliwość budowy parkingu wielopoziomowego, jest objęty miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Służewca Wschodniego (Uchwała Nr LVI/1705/2009 Rady 

Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 czerwca 2009 r.). Plan miejscowy wskazuje, że podstawowym 

przeznaczeniem tego terenu (F135 KGw/U oraz F90 U-HA) jest rozwój funkcji parkingowych w formie 

spiętrzonych – podziemnych i naziemnych – budynków garażowych oraz parkingów terenowych. Dodatkowo 

zapisano konieczność zachowania i rozwoju funkcji usługowych – zabudowy i obiektów z zakresu handlu 

detalicznego w obiektach o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, biur, administracji, obsługi finansowej. 

Plan określa również, że minimalna wysokość zabudowy w tym miejscu powinna wynosić 17 metrów, a 

maksymalna – 20 metrów. Zgodnie z planem zagospodarowania obsługa komunikacyjna terenu (dojazd) 

powinien odbywać się od ulicy Orzyckiej. 

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie w ramach przetargu nieograniczonego zlecił wykonanie studium 

wykonalności, analizy finansowej, karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz wielobranżowej, dwuwariantowej 

koncepcji architektoniczno-urbanistycznej miejskiego parkingu w rejonie ulicy Orzyckiej. 

Obecnie na terenie planowanym pod inwestycję znajdują się: 

• dwa parkingi społeczne na ok. 100 miejsc postojowych, 

• jeden parking komercyjny na ok. 80 miejsc postojowych, 

• dwa słupy wysokiego napięcia wraz z linią napowietrzną, 

• lokal gastronomiczny, 

• obiekt usługowy (nieużytkowany). 
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Stan istniejący 

 

W procesie projektowym przyjęto kilka podstawowych założeń: 

 połączenie dwóch różnych funkcji związanych z przestrzenią publiczną (poziom z targowiskiem 

oraz poziomy z miejscami postojowymi), 

 nawiązanie do lokalizacji i układu urbanistycznego miasta (stworzenie pierzei wzdłuż ul. 

Przemysława Gintrowskiego (d. Rzymowskiego), stworzenie przyjaznej i atrakcyjnej przestrzeni 

oraz harmonijne wpisanie obiektu w lokalizację, 

 czytelne wyodrębnienie poszczególnych funkcji wraz z ich obsługą komunikacyjną, 

 uniwersalność przestrzeni handlowo-usługowej w kontekście możliwości swobodnego 

aranżowania, łączenia i dzielenia przestrzeni celem uzyskania możliwie różnorakiej struktury 

wielkościowej usług 

 jak najlepsze wykorzystanie powierzchni przeznaczonej na parking. 
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Podstawowe dane o proponowanym obiekcie: 

 Długość: ok. 200 m. Szerokość: od 15 m do 24 m (w zależności od punktu). Wysokość: 19,95 m 

 Stała powierzchnia handlowa (bez komunikacji): ok 1 520 m2 

 Tymczasowa powierzchnia handlowa (handel z samochodu): ok 450m2 

 Łączna liczba miejsc postojowych na kondygnacjach: 404 

 

 

 

 

Rzut na poziom parteru z funkcją usługową: 

 
 

 

 

 

Rzut na poziom dachu z propozycją zagospodarowania przestrzeni rekreacyjno-kulturalnej: 
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Przekroje przez proponowany obiekt: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Wizualizacje proponowanego wyglądu elewacji oraz zagospodarowania poziomu handlowego: 
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Powyższe wizualizacje zostały stworzone przez autorów koncepcji 
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OPIS AKCJI 
KONSULTACYJNEJ 

 

Przygotowanie do konsultacji społecznych 

Konsultacje społeczne w sprawie parkingu wielopoziomowego przy ul. Orzyckiej trwały od 4 do 24 czerwca 

2018 roku. Komunikat o planowanych konsultacjach społecznych został przekazany do publicznej 

wiadomości przez służby prasowe Zarządu Transportu Miejskiego. Informacje o planowanych terminach 

i miejscach pracy punktów konsultacyjnych zostały dodatkowo podane: 

 na platformie konsultacji społecznych oraz na stronie internetowej ZTM Warszawa, 

 w kanałach social media m.st. Warszawy oraz ZTM Warszawa, 

 na plakatach przekazanych do UD Mokotów i dystrybuowanych następnie na okolicznym terenie, 

 przez kanały informacyjne innych jednostek miejskich, w tym UD Mokotów. 

W ramach konsultacji społecznych odbyły się dwa spotkania z zainteresowanymi: 

 punkt konsultacyjny, który był czynny w poniedziałek 4 czerwca w godzinach 17:00-20:00 w budynku 
Domu Kultury Kadr, 

 punkt konsultacyjny, który był czynny w niedzielę 10 czerwca w godzinach 10:00-13:00 w budynku 
DK Kadr. 

Dodatkowo przyjmowano uwagi drogą elektroniczną na adres konsultacje@ztm.waw.pl oraz tradycyjną – 

korespondencję można było wysyłać na adres ZTM lub pozostawić w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM.  

Na Platformie Konsultacyjnej Urzędu Miasta Warszawy umieszczono plik z arkuszem formularza do 

samodzielnego wypełnienia, który można było dostarczyć do punktu konsultacyjnego lub w inny sposób 

przekazać do Zarządu Transportu Miejskiego. 
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Punkt konsultacyjny (4.06.2018) 

W spotkaniu po stronie organizatora wzięli udział przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego, Zarządu 

Dróg Miejskich, Zastępca Burmistrza i pracownicy Urzędu Dzielnicy Mokotów, przedstawiciele Biur Urzędu 

m.st. Warszawy (m.in. Biura Polityki Mobilności i Transportu), projektanci oraz dwóch zewnętrznych 

moderatorów. Udział wzięli również radni dzielnicy i przedstawiciele Rady Osiedla Służewiec Południowy. 

Mieszkańcy zaczęli gromadzić się na około 30 minut przed planowanym otwarciem punktu. Wiele osób było 

zaskoczonych planowaną formułą spotkania, która nie przewidywała spotkania plenarnego, ani wspólnej 

części informacyjnej, a obejmowała możliwość indywidualnych konsultacji mieszkańców z ekspertami oraz 

wypełnienie ankiety przeznaczonej dla mieszkańców. Pojawiło się napięcie i dezorientacja, szczególnie po 

stronie osób starszych, nieprzyzwyczajonych do takiej formy konsultacji. Równolegle część mieszkańców 

zgłosiło swoje zaniepokojenie treścią przygotowanej ankiety (drobna pomyłka edycyjna: w opisie pojawiło się 

sformułowanie „parking podziemny”, zaś w tej lokalizacji inwestycja dotyczyła parkingu naziemnego, 

wielopoziomowego) oraz formą zbierania uwag. 

Po początkowym zamieszaniu i dyskusjach dotyczących zasadności (bądź nie) przyjętej formuły konsultacji 

społecznych, dalsza część spotkania przebiegała zgodnie z założonym wcześniej przez organizatorów planem.  

Główne kwestie, pytania i wątpliwości podnoszone przez uczestników: 

 Jednym z licznych, podnoszonych przez mieszkańców pytań, było czy budowa parkingu jest 

przesądzona oraz czy konsultacje mogą wpłynąć na ewentualne odstąpienie od decyzji o realizacji 

inwestycji. Mieszkańcy sygnalizowali, że otrzymują dużo sprzecznych informacji, takich jak np. „ceny 

nieruchomości spadną”, „ceny miejsc parkingowych wzrosną – stracimy finansowo”.  

 Równie częstą wątpliwością był proponowany rozdział planowanych miejsc parkingowych. Wyrażana 

była niepewność dotycząca kwestii, komu miałyby przypadać planowane miejsca postojowe. Osoby, 

które odwiedziły punkt konsultacyjny pytały, czy pierwszeństwo będą mieli dotychczasowi 

użytkownicy parkingów społecznych, jaki będzie klucz podziału miejsc oraz ile ich zaplanowano. 

Pojawiły się również wątpliwości, czy miejsca nie będą przydzielane wyłącznie wśród członków 

Spółdzielni Mieszkaniowej "Służewiec".  

 Podnoszone było również podejrzenie zawarcie umowy spółdzielni z miastem, jakoby „za miejskie 

pieniądze powstanie parking dla spółdzielni, która w miejscu dotychczasowych parkingów wybuduje 

budynki mieszkalne, które sprzeda z zyskiem dla siebie.  

 Zgłaszano obawy o hałas i utrudnienia związane z realizacją inwestycji oraz samym przebiegiem 

inwestycji. Te obawy wyrażane były szczególnie przez osoby starsze – „jesteśmy tu na wiecznej 
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budowie, tego nie da się znieść”. W tym przypadku pytano, czy na czas budowy będą zapewnione 

miejsca zastępcze oraz kto będzie za to odpowiedzialny. 

 Pytano o linię energetyczną, która obecnie jest napowietrzna i musiałoby nastąpić jej zakopanie 

w przypadku budowy obiektu. 

 Ze szczególną troską mieszkańcy podchodzili do tematu zieleni i jej wycinki na potrzebę inwestycji. 

Przytaczano argumenty takie jak „dusimy się, potrzebujemy zieleni”. „Teraz są drzewa, a będzie 

ściana – MA być ładnie!”. Wyrażano również obawy o to, że zwiedzający zielony dach będą 

wieczorem zaglądać do pobliskich okien oraz że będą tam urządzane imprezy, które będą zakłócać 

ciszę nocną. 

 Poruszano również temat organizacji ruchu po realizacji inwestycji. Przybyłe na spotkanie osoby 

wyrażały wątpliwość, czy wjazd do parkingu od strony osiedlowej uliczki (Orzycka) nie będzie 

generować dodatkowego hałasu, korków oraz spalin. Wskazywano, że projekt nie zakłada 

wystarczającej liczby przejść dla pieszych (przy wyjeździe z parkingu) oraz przekazywano obawy 

o utrudnienia w ruchu pieszych, w szczególności osób starszych. 

 Pojawiały się propozycje alternatywnych rozwiązań/lokalizacji. „Miejsca parkingowe są potrzebne, 

ale nie w taki sposób. I nie w tym miejscu. Zróbcie parking pod boiskiem którejś szkoły w okolicy, 

pływalni”. 

Podobnie, jak w pozostałych punktach, organizatorzy udostępniali formularze osobom odwiedzającym i nie 

weryfikowali, czy uczestnicy wypełniają jeden czy więcej formularzy. Można było również przynieść 

formularze pobrane z Internetu i wypełnione wrzucić do urny. 

Do urny w sumie wrzucono 111 ankiet. 

 

Punkt konsultacyjny (10.06.2018) 

W spotkaniu po stronie organizatora wzięli udział przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego, Zarządu 

Dróg Miejskich, Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Biura Polityki Mobilności i Transportu, Biura 

Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym, Zastępca Burmistrza i pracownicy Urzędu Dzielnicy 

Mokotów, projektanci oraz dwóch zewnętrznych moderatorów. Na spotkaniu byli również obecni radni 

dzielnicy oraz przedstawiciele Rady Osiedla Służewiec Południowy. 

Spotkanie przebiegało w spokojnej atmosferze. Mimo niepokoju związanego z inwestycją – w ocenie 

organizatorów – mieszkańcy byli otwarci na rozmowę i wymianę argumentów, aczkolwiek znaczna część 

przybyłych prezentowała sceptyczne nastawienie do przedstawionej koncepcji.  
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Podobnie, jak na spotkaniu 4 czerwca mieszkańcy pytali, czy konsultacje mogą wpłynąć na odstąpienie od 

decyzji o realizacji inwestycji, czy też jest ona już przesądzona. Wiele osób przybyłych do punktu 

konsultacyjnego stawiało znak równości między konsultacjami społecznymi a referendum w sprawie 

inwestycji, spodziewając się, że przesądzająca będzie liczba głosów za/ przeciw. Pojawiały się wypowiedzi, że 

jako głos ważny w dalszej dyskusji mogą być brane pod uwagę jedynie formularze napisane w trakcie spotkań 

lub przesłane mailem. Niektórzy mieszkańcy byli oburzeni, że przedstawiciel kupców z bazarku rozdawał 

wydrukowane ankiety osobom, których nie było na spotkaniu i po ich uzupełnieniu dostarczył je 

organizatorom konsultacji. Część mieszkańców zgłaszało uwagi wobec ankiety, w której – ich zdaniem –

brakowało pytań o to, czy się jest za, czy przeciw inwestycji. 

Ponownie niepewność budził sposób przydziału miejsc parkingowych. W odczuciu części mieszkańców 

władze Spółdzielni Mieszkaniowej Służewiec chcą wybudować na miejscu bazarku apartamentowiec, a 

nowym mieszkańcom zaoferować miejsca parkingowe na nowo powstałym parkingu miejskim.  

Cześć mieszkańców wyrażała obawy, że po realizacji inwestycji będzie zmieniona organizacja ruchu. Zdaniem 

mieszkańców, w związku z uruchomieniem parkingu trzeba będzie zrealizować przewidzianą w planie 

zagospodarowania przestrzennego budowę ulicy Śniardwy, co będzie skutkowało wprowadzeniem ruchu 

samochodowego w głąb osiedla. To zaś wiąże się z nowymi uciążliwościami  –  hałas, korek, zanieczyszczenie 

powietrza.  

W trakcie spotkania mieszkańcy proponowali alternatywne lokalizacje dla inwestycji. Najczęściej pojawiała 

się propozycja parkingu pod boiskiem pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 271 im. 11 Listopada. Niektórzy 

obecni wskazywali również jako miejsce dla inwestycji „Psią łąkę”, czyli przesmyk na osi ul. Wydmińskiej.  

Zgłoszono również propozycje parkingu krytego dla rowerów oraz przeniesienie ronda wyjazdowego 

z parkingu w głąb ulicy Orzyckiej.  

Niektórzy z mieszkańców byli rozczarowani, że nie było spotkania plenarnego. W ich odczuciu, przy różnych 

stolikach można było otrzymać sprzeczne informacje, chociaż organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby 

każdy z dyżurujących pracowników dysponował taką samą wiedzą. Wskazać tu należy, że pomimo starań 

organizatorów na spotkaniach pojawiały się osoby niebędące przedstawicielami miasta, które przekazywały 

obecnym informacje niezgodne z oficjalnymi. 
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Fot. ZTM 

Podobnie, jak w pozostałych punktach, organizatorzy udostępniali formularze nie weryfikując, czy uczestnicy 

wypełniają jeden czy więcej formularzy – ufając w dobre intencje mieszkańców. Można było również 

przynieść pobrane z Internetu i wypełnione formularze i wrzucić do urny. Do skrzynki na uwagi w trakcie 

spotkania wrzucono łącznie 208 ankiet, z czego 96 stanowiły ankiety uzupełnione na spotkaniu, a 112 

formularze przyniesione przez osobę z zewnątrz. Teczka z tymi głosami została przekazana pracownikowi 

ZTM, który następnie włożył je do skrzynki na uwagi. Spowodowało to duże napięcie pod koniec spotkania 

oraz wywołało oskarżenia wobec organizatorów o manipulację wynikami konsultacji. Wobec tej sytuacji 

organizatorzy w obecności mieszkańców przeliczyli złożone uwagi. 

Pomimo powyższych starań, na oficjalnym profilu jednej z jednostek społecznych (intensywnie 

sprzeciwiającej się proponowanej przez ZTM inwestycji), zamieszczone zostały nieprawdziwe informacje 

o liczbie złożonych ankiet oraz oskarżenie skierowane wobec ZTM o „manipulację głosami” i podrzucanie 

ankiet. Oświadczenie, jakie ZTM wystosowało w odpowiedzi na komunikat mieszkańców było systematycznie 

blokowane przez administratora profilu.  
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Treść oświadczenia: 

Konsultacje społeczne nie są formą głosowania za lub przeciw. Jest to dialog z mieszkańcami, podczas którego 

mogą wyrazić oni swoje opinie. Wypełnianie ankiet podczas konsultacji jest tylko jednym z narzędzi, które 

może być użyte, aby zebrać informacje o potrzebach mieszkańców. Zależy nam, aby jak najwięcej osób 

wypowiedziało się w konsultowanym temacie i głosy na temat ewentualnej budowy parkingu spływają do nas 

również innymi kanałami – zarówno w formie oświadczeń, pism, wniosków, jak i e-maili. Wszystkie one są 

analizowane i zostaną uwzględnione przy sporządzaniu raportu z konsultacji społecznych. W trakcie 

spotkania 10 czerwca jeden z mieszkańców zapytał, czy może pozostawić ankiety przez niego zebrane. 

Organizatorzy zgodzili się na to, ponieważ arkusze ankiet były dostępne na poprzednim spotkaniu (każdy 

mógł je wziąć i skserować), jak również można je było pobrać z Platformy Konsultacji Społecznych Urzędu 

m.st. Warszawy.  

Należy tutaj raz jeszcze zaznaczyć, że w konsultacjach wysłuchujemy wszystkich głosów, nie tylko tych 

wyartykułowanych podczas spotkań. Arkuszy wypełnionych na spotkaniu było 96, a przyniesionych przez 

jednego z mieszkańców – 112. Nieprawdziwa jest zatem informacja, jakoby proporcje te kształtowały się na 

poziomie 112 do 140. Nie jest również prawdą, że "wszystkie one były za budową parkingu" – w trakcie 

spotkania nikt nie czytał przyniesionych ankiet. Zostały one jedynie policzone. Podczas wspomnianych 

konsultacji na ręce organizatora zostało również przekazane 49 oświadczeń popierających budowę parkingu, 

przekazanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Służewiec”. 

Raz jeszcze podkreślamy, że konsultacje społeczne nie są plebiscytem, ani głosowaniem. To proces rozmowy 

z mieszkańcami, dzięki której nie tylko informujemy warszawiaków o różnych sprawach, ale także 

dowiadujemy się, co myślą na ich temat. 

 

fot. ZTM 

http://m.st/
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Fot. ZTM 

Korespondencja elektroniczna i tradycyjna 

W ramach korespondencji do ZTM wpłynęło  167 wiadomości e-mail, w których zainteresowani odnosili się 

do różnych aspektów przedstawionej koncepcji parkingu. Dodatkowo do ZTM wpłynęły: 

 opinia SM Służewiec popierająca inwestycję,  

 deklaracje członków SM Służewiec o gotowości najmu miejsc postojowych (49 sztuk), 

 wystąpienie Kupców ze stowarzyszeń Gotarda oraz Gotarda 16 popierających inwestycję, 

 nieprzychylne dla inwestycji stanowisko Rady Osiedla Służewiec Południowy,   

 postulat mieszkańców o zaniechaniu budowy parkingu przekazane osobiście do ZTM,  

  wystąpienie mieszkańców o wstrzymanie planów inwestycyjnych przekazane poprzez UD Mokotów 

(wystąpienie łączy planowaną inwestycję z budową nowych ulic, chociaż w rzeczywistości 

ewentualnemu przedsięwzięciu nie towarzyszą inne zamierzenia budowlane). 
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 PODSUMOWANIE 
 
 

Najczęściej pojawiające się postulaty 

Wśród otrzymanych od mieszkańców wystąpień w sprawie propozycji budowy parkingu wielopoziomowego 

przy ul. Orzyckiej, najczęściej powtarzały się dwa postulaty: 

 zaniechania budowy parkingu oraz nowych ulic przez osiedle (chociaż w rzeczywistości 

zaproponowane przedsięwzięcie miało polegać na wybudowaniu parkingu z poziomem targowym i 

nie były prezentowane przez Zarząd Transportu Miejskiego żadne propozycje budowy nowych ulic), 

 wnioski o nielikwidowanie bazaru funkcjonującego obecnie przy ul. Gotarda (uczestnicy konsultacji 

utożsamiali formułę przeniesienia bazarku na parter planowanego obiektu z jego likwidacją). 

W pierwszym przypadku do ZTM spływały liczne głosy, jakoby budowa parkingu wielopoziomowego musiała 

skutkować budową nowych ulic – m.in. ul. Śniardwy, czy Niegocińskiej. Prawdopodobnie dezinformacja 

w tym temacie ma związek z niesłusznym powiązaniem zapisów miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego rejonu Służewca Wschodniego z propozycją budowy parkingu. W planie miejscowym 

faktycznie istnieją wyrysowane nowe ulice na osiedlu, ale inwestycja i funkcjonowanie parkingu nie wymaga 

rozbudowy układu drogowego.  

Odnośnie bazarku wskazać należy, że zgodnie z wiedzą ZTM, jego stan techniczny można ocenić na bardzo 

zły, a stan estetyczny jako szpetny. Na rewitalizację targowiska nie zezwalają zapisy miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego i ewentualnie czynność ta nie leży w kompetencjach Zarządu Transportu 

Miejskiego. W tym miejscu zauważyć należy, że jedynie część bazarku leży na terenach m.st. Warszawy 

i jedynie na nią wpływ mogą mieć włodarze miasta. Druga część targowiska (połączona przestrzennie 

z pierwszą) jest w posiadaniu, niezależnej od miasta, SM Służewiec, która to – zgodnie z naszą wiedzą –

chciałaby rozebrania obiektu, w którym uprzednio znajdował się DK Kadr, właśnie ze względu na stan 

techniczny budynku. Propozycja zlokalizowania przestrzeni handlowej na poziomie "0" parkingu nie wynika z 

porozumienia miasta ze Spółdzielnią (co wiele osób sugerowało), ale z chęci zachowania bazarku w tym 

rejonie oraz umożliwienia podniesienia jakości pracy i handlu dla lokalnych kupców, o co postulowała 

dzielnica Mokotów oraz Biuro Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawy. 

Oba zagadnienia w żaden sposób nie były powiązane z przedmiotem konsultacji, a mimo to stały się 

głównymi argumentami przeciwko inwestycji. 
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Dodatkowo mieszkańcy podnosili argumenty związane m.in. z: 

 negatywnym wpływem zagęszczania zabudowy osiedla na komfort życia mieszkańców – m.in. 

argumentowano, że nowy budynek ograniczy dopływ światła słonecznego do pobliskich mieszkań; 

proponowany budynek utworzyłby pierzeję dla ulicy Gintrowskiego z już istniejącymi zabudowaniami 

(m.in. DK Kadr) oraz byłby podobnej wysokości jak one i znajdowałby się w porównywalnej odległości 

do istniejących zabudowań osiedla, 

 usuwaniem zieleni, która znajduje się na terenie obecnych parkingów: społecznych i komercyjnym – 

ZTM zaproponował przesadzenia cennych okazów lub nasadzenia zastępcze – ponadto wskazać 

należałoby, że ulica Gintrowskiego objęta jest programem "zielone ulice" Zarządu Zieleni m.st. 

Warszawy, 

 kwestią przydziału miejsc – czy będą dystrybuowane wśród ogółu mieszkańców, czy wyłącznie 

członków Spółdzielni, 

 ceną wynajmu miejsca postojowego (porównywano do obecnych stawek na istniejących parkingach), 

 obawami o wzrost ruchu drogowego na ulicy Orzyckiej w związku z lokalizacją wjazdu do parkingu od 

strony osiedla, a nie ul. Gintrowskiego (wynika to z zapisów planu miejscowego), 

 pytaniami, czy istnieje możliwość budowy parkingu podziemnego (zamiast naziemnego) w tej 

lokalizacji, 

 kosztami budowy obiektu, 

 wpływem proponowanej inwestycji na wartość nieruchomości (w przekonaniu mieszkańców – 

negatywnym). 

 

Spis otrzymanych uwag i sugestii wraz z odniesieniem się do poszczególnych postulatów znajduje się 

w załączniku do niniejszego raportu. 
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Rekomendacja 

W związku z negatywnym nastawieniem lokalnej społeczności do koncepcji budowy parkingu 

wielopoziomowego przy ul. Orzyckiej oraz bardzo emocjonalnymi argumentami przeciwników tej budowy, 

Zarząd Transportu Miejskiego rekomenduje wstrzymanie planów budowy parkingu w tym miejscu.  

Jednocześnie widzimy możliwość dalszego, ewentualnego procedowania procesu inwestycyjnego przez 

Urząd Dzielnicy Mokotów ze względu na lokalny charakter sprawy. 
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