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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 dyskusje z mieszkańcami prowadzono  

w sprawie propozycji budowy parkingu podziemnego przy ul. Spiskiej w dzielnicy Ochota pod boiskiem Szkoły 

Podstawowej nr 97.  

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 do 

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 

podziemnego był teren pod boiskiem Szkoły Podstawowej nr 97 przy ul. Spiskiej 1 w dzielnicy Ochota. 

Możliwość budowy parkingu podziemnego analizowano dla terenu bezpośrednio przylegającego do budynku 

szkoły. Teren przyszkolny jest dostępny i bezpośrednio graniczy z dwiema ulicami (Niemcewicza oraz Spiską), 

a obszarowo zajmuje powierzchnię około 8 000 m². Na obszarze tym znajduje się zespół czterech boisk  

(z czego dwa ze specjalną sztuczną nawierzchnią, a pozostałe dwa z nawierzchnią bitumiczną), bieżnia 

(sztuczna nawierzchnia) oraz budynek na odpady stałe oraz duże zieleńce z licznym starodrzewem. Zgodnie  

z informacjami uzyskanymi na spotkaniach z przedstawicielami Urzędu Dzielnicy Ochota oraz Szkoły 

Podstawowej nr 97 boiska zostały zrealizowane około 2011 roku jako program pilotażowy odnawiania boisk 

dla szkół na terenie Warszawy (wartość inwestycji ok. 500 000 zł). 
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Stan istniejący 

 

 

Podstawowe dane o proponowanym obiekcie: 

 liczba miejsc postojowych: 434, 

 wjazd od ulicy Niemcewicza, 

 wyjazd od ulicy Spiskiej. 
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Rzut kondygnacji -1 proponowanego parkingu: 

 

Wizualizacje terenu boisk szkolnych po zakończeniu budowy parkingu. 
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Proponowany sposób odtworzenia i zagospodarowania terenu przyszkolnego : 
 

 
 

Powyższe wizualizacje zostały wykonane przez autorów koncepcji - pracownię Meritum Projekt 
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OPIS AKCJI 
KONSULTACYJNEJ 

 

Przygotowanie do konsultacji społecznych 

Konsultacje społeczne w sprawie parkingu podziemnego przy ul. Spiskiej trwały od 13 czerwca do 3 lipca 

2018 roku. Komunikat o planowanych konsultacjach został przekazany do publicznej wiadomości przez 

zespół prasowy Zarządu Transportu Miejskiego. Informacje o planowanych terminach i miejscach pracy 

punktów konsultacyjnych zostały dodatkowo podane: 

 na platformie konsultacji społecznych oraz na stronie ZTM Warszawa, 

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

 na plakatach przekazanych do Urzędu Dzielnicy Ochota, rozwieszonych w okolicy planowanej 

inwestycji. 

 

W ramach konsultacji społecznych odbyły się dwa spotkania z zainteresowanymi: 

 punkt konsultacyjny, który działał w środę 13.06.2018 r. w godzinach 17:00-20:00 w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 97 przy ul. Spiskiej 1, 

 punkt konsultacyjny, który działał w sobotę 16.06.2018 r. w godzinach 10:00-13:00 w tej samej 
szkole. 

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.  
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Punkt konsultacyjny - 13.06.2018 

W spotkaniu po stronie organizatora wzięli udział pracownicy Zarządu Transportu Miejskiego, Zarządu Dróg 

Miejskich, Biura Polityki Mobilności i Transportu, Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie 

Drogowym, pracownicy Urzędu Dzielnicy Ochota i Urzędu Dzielnicy Mokotów, projektanci oraz troje 

zewnętrznych moderatorów. Udział wzięli również Burmistrz i Wiceburmistrz oraz radni dzielnicy. Głos zabrał 

także jeden z kandydatów ubiegających się w najbliższych wyborach samorządowych o urząd Prezydenta 

m.st. Warszawy. 

Przyjęto, że punkt konsultacyjny będzie odbywał się w formule stolików dyskusyjnych. Na każdym z nich 

znajdował się komplet materiałów (wydruki projektów, wizualizacje, informacje o inwestycji). Dodatkowo w 

sali gimnastycznej (gdzie odbywało się spotkanie) ustawiono sztalugi ze zdjęciami i wizualizacjami parkingu 

oraz boiska szkolnego po odtworzeniu. 

Osoby wchodzące do sali otrzymywały formularz do zgłaszania uwag oraz ewaluacji konsultacji przygotowany 

przez ZTM oraz – od przedstawicielek strony społecznej – ankietę opracowaną przez mieszkańców. 

Wypełnione ankiety (bez różnicowania) osoby odwiedzające punkt mogły wrzucić do urny. Podobnie, jak  

w pozostałych punktach, organizatorzy udostępniali formularze nie weryfikując, czy uczestnicy wypełniają 

jeden czy więcej formularzy. Można było również przynieść pobrane z Internetu, wypełnione formularze  

i wrzucić do urny. 

Znaczna część mieszkańców zdecydowanie odrzucała propozycję wyjaśnienia założeń inwestycji oraz jej 

szczegółów ze strony przedstawicieli ZTM i projektantów, argumentując brakiem zainteresowania inwestycją 

posiadaniem kompletu wiedzy o propozycji i jej konsekwencjach (domyślnie: niekorzystnych) dla okolicy  

i dzielnicy. Niektórzy z mieszkańców samodzielnie wyjaśniali innym, jakie są rozwiązania planowane  

w ramach inwestycji. Przy wejściu do szkoły wywieszono plakat przygotowany przez mieszkańców, 

wskazujący na – ich zdaniem – realne koszty abonamentu oraz inne elementy inwestycji. Powodowało to 

„dwugłos” w konsultacjach, kiedy mieszkańcy – w odpowiedzi na wyjaśnienia ze strony ZTM, argumentowali 

że „na plakacie jest napisane coś innego”, „ja usłyszałem/-am od tamtej osoby coś innego”.  

Znaczna część uczestników wyrażała swoje oburzenie faktem, iż formularz konsultacyjny nie zawierał 

konkretnych pytań, ani też ankiety za lub przeciw inwestycji, na jakiej wypełnienie nastawiona była większość 

uczestników. Niezadowolenie budził również brak części plenarnej spotkania: mieszkańcy twierdzili, że nie 

mogą usłyszeć o inwestycji i jednocześnie odmawiali możliwości wysłuchania organizatorów w rozmowie 

bezpośredniej. 
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników, spotkanie przekształcono w dyskusję plenarną, 

zachowując jednocześnie możliwość indywidualnej rozmowy przy stolikach. Jednocześnie, wobec 

powracających oskarżeń o manipulację głosami (przywoływano punkty konsultacyjne związane z propozycją 

budowy parkingu przy ulicy Orzyckiej w dzielnicy Mokotów), organizatorzy zaproponowali przedstawicielom 

mieszkańców, że na koniec spotkania wspólnie z mieszkańcami policzą formularze wrzucone do urny.   
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Fot. ZTM 

O godzinie 20:00 w obecności organizatorów i przedstawicieli mieszkańców urna została otwarta i dokonano 

wspólnego przeliczenia formularzy przygotowanych przez ZTM oraz ankiet przygotowanych przez 

mieszkańców. Po przeliczeniu i zapisaniu wyników, mieszkańcy zdecydowali pozostawić organizatorom 

również wszystkie wypełnione ankiety, które przygotowali. 

Pytania i wątpliwości podnoszone podczas spotkania dotyczyły: 

• celu konsultacji społecznych; mieszkańcy przekonani byli, iż jedynie zmasowany, ostry protest 

pomoże „obronić się” przed niechcianą inwestycją;  

• zasadności budowania parkingu w tej lokalizacji; w związku z aktualnie doświadczanymi przez 

mieszkańców zatorami drogowymi, pojawiały się pytania o analizy ruchowe i wpływ parkingu na 

dodatkowy ruch samochodowy; wskazywano alternatywne lokalizacje, np. w Alejach Jerozolimskich 

lub przy pl. Zawiszy.  

• obaw o zdrowie dzieci i okolicznych mieszkańców (odprowadzanie powietrza i spalin z podziemnego 

parkingu, zwiększony ruch w rejonie parkingu); 
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• uciążliwości w okresie realizacji inwestycji: organizacja życia szkoły i zajęć sportowych w trakcie 

„dwóch lat budowy” (w powszechnej świadomości zakodował się ten okres jako czas prac w terenie, 

natomiast prace trwałyby około 18 miesięcy) – jako przykład negatywnie wpływający na szkołę  

i czystość okolicy przywoływano budowę apartamentowca po drugiej stronie ul. Niemcewicza 

(„musieliśmy samodzielnie uszczelniać okna”, „nasze dzieci musiały uczyć się przy zamkniętych 

oknach” itp.) – ponieważ szkoła ma profil sportowy, dlatego zaplecze treningowe było istotnym 

elementem dyskusji.  

• bezpieczeństwo w okresie realizacji inwestycji, w szczególności bezpieczeństwo dzieci, 

• koszty wynajmu miejsc postojowych i sposób przydziału abonamentów; wskazywano m.in. że 

mieszkańcom obecnie przysługują dużo tańsze abonamenty w Strefie Płatnego Parkowania 

Niestrzeżonego (30 złotych na rok); poddawano w wątpliwość rzetelność informacji o kosztach 

abonamentu – powszechnie wskazywano, że koszty te będą znacznie wyższe niż 250 zł miesięcznie, 

 a więc nie konkurencyjne dla miejsc ogólnodostępnych na powierzchni.  

• formułowano obawy, że miejsca parkingowe będą faktycznie służyły pracownikom biurowców, a tym 

samym parking przyczyni się do zwiększenia ruchu dojazdowego spoza dzielnicy.  

• zadawano również pytania o liczbę zlikwidowanych naziemnych miejsc postojowych i o analizy ruchu. 

Ponadto poruszano problemy obszarowe, które nie były bezpośrednio związane z inwestycją i które nie leżą 

w gestii ZTM: 

 budowy drugiej jezdni Alej Jerozolimskich, w tym kwestii parkingów na terenach 

dzierżawionych od miasta w rezerwie terenowej („dlaczego tam miasto nie może zbudować 

parkingu dla mieszkańców zamiast dla biurowców?”) oraz zadawano pytania o możliwość 

budowy parkingu podziemnego pod ewentualną drugą jezdnią Alej Jerozolimskich, 

 zwężenia ul. Niemcewicza, 

 przebudowy placu Zawiszy, 

 odwrócenia kierunku ruchu na Spiskiej, Słupeckiej itp.  
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Dwa z kilku transparentów przygotowanych w trakcie spotkania przez dzieci.  
Na przekazanych planszach znajdowały się również m.in. podpisy osób popierających  

sprzeciw wobec propozycji budowy parkingu podziemnego. Fot. ZTM 

 

 



Raport z konsultacji społecznych dotyczącychmożliwości budowy parkingu podziemnego przy ul. Spiskiej w dzielnicy Ochota 

Pewne niezadowolenie wywołały wizualizacje, na których pokazano dwukierunkowy ruch na ulicach  

Niemcewicza i Spiskiej - była to omyłka. Taka zmiana organizacji ruchu nie była planowana w związku  

z budową parkingu podziemnego. 

Do urny wrzucono 173 formularze przygotowane przez ZTM oraz 243 ankiety przygotowane przez 

mieszkańców. Zdecydowana większość ankiet społecznych prezentowała głos przeciwko proponowanej 

inwestycji. Tylko 3 osoby opowiedziały się za budową parkingu w zaproponowanej lokalizacji. 

Punkt konsultacyjny - 16.06.2018 

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

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

Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym, Urzędu Dzielnicy Ochota, projektanci oraz troje 

zewnętrznych moderatorów.  

Spotkanie w ramach punktu konsultacyjnego miało bardzo spokojny przebieg. O godzinie otwarcia 

przedstawiciele ZTM i moderatorka przy udziale przedstawicieli mieszkańców (m.in. jednej z radnych) 

sprawdzili urnę do składania formularzy, a następnie zamknęli ją. Osoby wchodzące do sali gimnastycznej 

otrzymywały formularz do zgłaszania uwag oraz ewaluacji konsultacji przygotowany przez ZTM oraz – od 

przedstawicielek mieszkańców – ankietę opracowaną przez mieszkańców. Wypełnione ankiety (bez 

różnicowania) osoby korzystające z punktu mogły wrzucić do urny. Podobnie, jak w pozostałych punktach, 

organizatorzy udostępniali formularze nie weryfikując, czy uczestnicy wypełniają jeden czy więcej formularzy.  

Z rozmów z przybyłymi mieszkańcami wynikało, że około połowę uczestników stanowiły osoby, które 

odwiedziły punkt konsultacyjny po raz drugi, zaś pozostali byli to „nowi” zainteresowani. Pytania  

i wątpliwości, jakie zgłaszano, były analogiczne do tych, jakie wskazywano na pierwszym spotkaniu  

z mieszkańcami.  

Do urny wrzucono 69 formularzy przygotowanych przez ZTM oraz 91 ankiet przygotowanych przez 

mieszkańców. Wszystkie osoby wypełniające ankiety społeczne wypowiedziały się przeciw budowie parkingu 

w zaproponowanej lokalizacji. 

Korespondencja elektroniczna i tradycyjna 

 Do ZTM wpłynęło  47 wiadomości e-mail, w których zainteresowani odnosili się do różnych aspektów 

przedstawionej koncepcji parkingu. Dodatkowo do ZTM wpłynęło stanowisko mieszkańców ulicy Spiskiej, 

okolicznych posesji oraz rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej przy ul. Spiskiej 1 wraz ze 

zeskanowanymi 477 podpisami. 
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 PODSUMOWANIE 
 
 

Najczęściej pojawiające się postulaty 

Wśród otrzymanych przez Zarząd Transportu Miejskiego opinii można wskazać trzy najczęściej pojawiające 

się zagadnienia: 

 kwestia wpływu parkingu na zwiększenie ruchu aut w okolicy, 

 negowanie sensowności inwestycji z powodu szacowanych kosztów wynajmu miejsca postojowego, 

które byłyby dużo wyższe niż przysługujący mieszkańcom abonament Strefy Płatnego Parkowania 

Niestrzeżonego, 

 negatywny wpływ budowy na komfort prowadzenia zajęć lekcyjnych w szkole, ograniczenie 

możliwości realizacji zajęć sportowych oraz obawy o bezpieczeństwo dzieci w trakcie trwania prac. 

 

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

w załączniku do niniejszego raportu. 

 

 

Rekomendacja 

W związku z wyrażonym zdecydowanym, niemalże całkowitym sprzeciwem lokalnej społeczności wobec 

zamiaru budowy parkingu podziemnego przy ul. Spiskiej oraz wycofaniem poparcia Urzędu Dzielnicy Ochota 

dla konsultowanej inwestycji, Zarząd Transportu Miejskiego rekomenduje odstąpienie od dalszego 

procedowania budowy parkingu w tym miejscu.  

 

 

Zarząd Transportu Miejskiego 

Warszawa 2018 


