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Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2009 roku. 
 

I. REWITALIZACJA 
W styczniu 2009 r Zarząd Stowarzyszenia uczestniczył w zorganizowanych przez Urząd
Dzielnicy konsultacjach z mieszkańcami, dotyczących  Mikroprogramu rewitalizacji Włoch. 
Zarząd zwrócił się z wnioskiem do dzielnicowego Zespołu ds. rewitalizacji o uwzględnienie 
przez Urząd Dzielnicy projektów rewitalizacyjnych dla obszaru Miasta Ogrodu Włochy: 

1. Dla ulicy Popularnej przez przywrócenie jej charakteru reprezentacyjnej alei 
Miasta Ogrodu Włochy,  

2. Wykonania Mini kompleksu rekreacyjno-kulturalnego na działce gminnej. 
(Budowa kortów, miniboisk sportowych, lodowiska i obiektu kulturalno-
sportowego na działce gminnej nr ew 110 Popularna/Naukowa, położonej przy 
wjeździe do Miasta Ogrodu Włochy od Alej Jerozolimskich) 

3. Utrzymanie galerii słynnych budowli którego autorem jest p. Janusz Adamek 
4. Dla ulicy Globusowej przez nadanie jej charakteru reprezentacyjnej alei 

wjazdowej do Miasta Ogrodu Włochy. Uporządkowanie ul. Dźwigowej 
5. Rewitalizacja Tożsamości Wizualnej Miasta Ogrodu Włochy 
6. Budowa ścieżek rowerowych w północnej części Dzielnicy 
7. Rewitalizacja i rozbudowa placów zabaw dla dzieci 

Na bazie warsztatowych prac projektowych mieszkańców, sporządzonych w ramach 
pierwszej edycji Festiwalu Otwarte Ogrody,  Stowarzyszenie złożyło ramowe Karty 
projektów, które miały stanowić założenia do rozmów z władzami dzielnicy o możliwości 
realizacji przez samorząd, programu rewitalizacji tej historycznej części dzielnicy. Niestety 
władze samorządowe dzielnicy Włochy nie były zainteresowane takim zakresem 
rewitalizacji, a projekty kart rewitalizacji, złożone przez zarząd Stowarzyszenia zostały
odrzucone. 
 
II ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE WŁOCH 
 

1. W lutym 2009 uchwalony został plan zagospodarowania przestrzennego tzw. 
Mikołajska II. Zarząd Stowarzyszenia uczestniczył na każdym etapie procesu jego 
uchwalania. Wbrew wnioskom i oczekiwaniom mieszkańców, ale staraniami między 
innymi włochowskich radnych, w planie dopuszczono zabudowę wielorodzinną i
zaprojektowano drogę na terenie prywatnym. Przebieg końcowych dyskusji 
mieszkańców z radnymi Warszawy, przy braku jakiejkolwiek pomocy (a wręcz przy 
wrogim stanowisku) radnych dzielnicowych  można prześledzić w BIP na stronach 
miasta stołecznego Warszawy w protokołach posiedzeń Komisji Ładu Przestrzennego 
Rady Warszawy z dat: 4 grudnia 2008, 18 grudnia 2008, 2 lutego 2009 oraz z sesji 
Rady Warszawy w dniu 5 lutego 2009 r i 16 kwietnia 2009r. Plan został zaskarżony 
przez dewelopera w oparciu o błąd popełniony w urzędzie miasta. Dnia 23 
października 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny  unieważnił w całości 
zaskarżony plan. Na skutek starań zarządu Stowarzyszenia, urząd miasta złożył skargę
kasacyjną, którą Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił i skierował sprawę do
ponownego rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. 

 
2. We wrześniu 2009 r zarząd uczestniczył w posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego 

Rady Warszawy, gdzie prezentowane były koncepcje planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru ul. Ryzowej, obejmującego forty włochowskie.  
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3. Plan miejscowy Stare Włochy (na południe od ul. Popularnej) wyłożono do
publicznego wglądu i konsultacji w październiku 2009r. Stowarzyszenie złożyło do
planu uwagi dotyczące m.in. ukształtowania reprezentacyjnej przestrzeni publicznej 
przy ul. Popularnej, wykluczenia bezterminowego sankcjonowania zrealizowanych 
inwestycji wielkogabarytowych wśród domów jednorodzinnych, potrzeby budowy i 
przebudowy technicznej infrastruktury liniowej z naziemnej na podziemną.

4. W 2009 r zarząd Stowarzyszenia kontynuował uczestnictwo w postępowaniu przed 
Samorządowym Kolegium Odwoławczym w sprawie unieważnienia decyzji 
administracyjnej lokalizacji wielorodzinnego domu (na 110 mieszkań) przy ul. 
Naukowej. Decyzja wydana była w maju 2008 r w trybie decyzji o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. Samorządowe Kolegium Odwoławcze wszczęło z urzędu
postępowanie o unieważnienie tej decyzji (27/2008 z 15 maja 2007r), ponieważ
odmówiło Stowarzyszeniu przymiotu strony w tym postępowaniu. W dniu 9 czerwca 
2009 r odbyła się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym rozprawa ze skargi 
Stowarzyszenia na działania Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Wyrok 
potwierdził stanowisko Stowarzyszenia i wezwał SKO do ponownego rozpatrzenia 
wniosku Stowarzyszenia  o unieważnienie skarżonej decyzji. Ostatecznie jednak, w 
związku z podjęciem przez SKO z urzędu postępowania unieważnieniowego, zarząd
Stowarzyszenia nie kontynuował starań o uznanie go za stronę tego postępowania. 

 
III. INNE DZIAŁANIA LOKALNE 
 

1. Otwarte spotkania zarządu Stowarzyszenia z mieszkańcami odbyły sie 11 marca 2009 
r i w dniu 4 grudnia 2009r.(coroczna „Sąsiedzka Herbatka” ) 

2. W maju 2009 r, z inicjatywy nowego członka Stowarzyszenia Marcina Rączkiewicza, 
zarząd Stowarzyszenia podjął działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa 
pieszych na przejściu przez ulicę Chrobrego przy dworcu PKP. W wyniku 
korespondencji i rozmów z Wydziałem Ruchu Drogowego Policji, Biurem Inżyniera 
Ruchu Urzędu Miasta, Zarządem Dróg Miejskich, oraz przy wsparciu radnej 
Warszawy Katarzyny Munio, Zarząd Dróg Miejskich zrealizował zmianę organizacji 
ruchu na tym węźle drogowym zgodną z koncepcją zaproponowana przez Marcina 
Rączkiewicza. 

3. Konsultacje w sprawie statutów dzielnic Warszawy odbywały sie  w dniach od 8 do 25 
września w siedzibie Urzędu Dzielnicy Włochy. Stowarzyszenie złożyło wnioski 
mające na celu większą przejrzystość prac samorządowców (m.in. publikowanie z 
odpowiednim wyprzedzeniem programów posiedzeń i protokołów z posiedzeń komisji 
rady dzielnicy), dostępności urzędu dla obywateli,  oraz zwiększenia podmiotowości 
obywatela w urzędzie  poprzez stworzenie realnych możliwości jego wpływu na 
decyzje podejmowane przez radnych w sprawach kluczowych. Wnioski nie zostały
przyjęte.  

4. W grudniu Zarząd Stowarzyszenia złożył oferty na realizację zadań publicznych 
finansowanych ze środków miasta stołecznego Warszawy  na projekty do realizacji w 
2010r: 

• Festiwal Otwarte Ogrody ( działania kulturalne ze środków Dzielnicy Włochy) 
• Pasje – architektura w ogrodzie – projekt rewitalizacji ogrodu i stworzenie 
ścieżki edukacyjnej dla szkół warszawskich w ogrodzie państwa Adamków 
(projekt interdyscyplinarny ze środków dystrybuowanych na poziomie Urzędu
Miasta).  

 Już w 2010 r otrzymaliśmy potwierdzenie dofinansowania Festiwalu Otwarte Ogrody   
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w wysokości ok 50%  kwoty wnioskowanej oraz odmowę przyznania  środków na  
 projekt pt Pasje – Architektura w Ogrodzie. 
 
IV. DZIAŁANIA PONADLOKALNE 
 

1. W związku z projektem nowelizacji ustawy Prawo budowlane likwidującej decyzje 
pozwolenia na budowę (przygotowanej przez sejmowa komisję „Przyjazne Państwo”), 
Stowarzyszenie było jednym ze współorganizatorów i czynnym uczestnikiem koalicji 
działań warszawskich i podwarszawskich stowarzyszeń społecznych i stowarzyszeń
branżowych – SARP i TUP, mających na celu  niedopuszczenie do uchwalenia tej 
nowelizacji. Po bezskutecznych staraniach zatrzymania tej inicjatywy na poziomie 
parlamentu, zarząd Stowarzyszenia wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi 
w maju 2009 r wystosował wniosek do Prezydenta RP o skierowanie ustawy przed jej 
podpisaniem do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent RP ustawy nie podpisał i
skierował ją do Trybunału Więcej szczegółów na stronie www.petycja.org.pl.  

2. W kwietniu 2009 r Stowarzyszenie było sygnatariuszem wniosku do Prezydent 
Warszawy o powołanie Komisji Dialogu Społecznego przy Biurze Architektury i 
Planowania Przestrzennego. Przedstawicielami Stowarzyszenia w Komisji są Jolanta 
Piecuch i Filip Trojanowski. Dnia 10 lipca 2009 r odbyło się pierwsze posiedzenie 
powołanej komisji. Przedstawiciel naszego Stowarzyszenia został wybrany i pracował
do końca 2009 r w prezydium tej Komisji. 

 
IV. KONFERENCJE I WYSTAWY 
 

1. Dnia 3 marca 2009 r w siedzibie SARP odbyła się konferencja prasowa z udziałem 
naszego Stowarzyszenia, innych organizacji pozarządowych z Warszawy i 
miejscowości Mazowsza oraz stowarzyszeń branżowych: TUP i SARP dot prawa 
budowlanego gdzie Stowarzyszenie reprezentowało stanowisko obywatelskie. Relacja 
i wiecej informacji na stronie www.petycja.org.pl

2. W kwietniu 2009 r podczas targów budowlanych MUREXPO 2009 był akcent 
włochowski. W panelu dyskusyjnym dotyczącym przestrzeni publicznych 
Warszawy, na zaproszenie warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów 
Polskich, z krótką prelekcją pt. "Warszawska praktyka partnerstwa urząd-obywatel na 
przykładzie Miasta Ogrodu Włochy" wystąpiła prezes Stowarzyszenia Wypowiedź
dotyczyła barier i możliwości stojących przed lokalnymi społecznościami chcącymi 
aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu swojego otoczenia.  

3. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy zostało zaproszone do udziału w ogólnopolskiej 
konferencji pt. "Rewitalizacja i rekultywacja obszarów zdegradowanych w mieście. 
Polityka i społeczeństwo w procesie rewitalizacji", która odbyła się w dniach 1-2 
czerwca 2009 roku w Bydgoszczy. Nasze Stowarzyszenie zaprezentowało referat 
pt."Doświadczenia grup społecznych w zakresie partycypacji w procesach 
planistycznych". Konferencji towarzyszyła również wystawa prac projektowych 
mieszkańców Włoch przygotowanych w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody 2008. 
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Bydgoszczy, 
Stowarzyszenie Architektów Polskich, Towarzystwo Urbanistów Polskich oraz 
Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji.  
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4. W dniach 17-18 października 2009  Zarząd Stowarzyszenia uczestniczył w obradach 
Kongresu Obywatelskiego organizowanego w Szkole Głównej Handlowej przez 
Instytut Badań nad Gospodarką .

5. Zarząd Stowarzyszenia podejmował starania popularyzacji Wystawy prac 
warsztatowo-projektowych mieszkańców Włoch dla przestrzeni publicznych, 
przygotowanych w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody 2008. 
 
• Urząd Dzielnicy w lutym 2009 r odmówił nam ekspozycji prac mieszkańców na 

terenie dzielnicowego ratusza. 
• Prace eksponowane były w Czytelni Naukowej we Włochach w okresie od 

kwietnia do lipca 2009 r 
• Wystawa prac towarzyszyła także ogólnopolskiej Konferencji w Bydgoszczy w 

dniach 1-2 czerwca 2009 r. 
 

V. SPRAWY WEWNĘTRZNE STOWARZYSZENIA 
 

1. Od początku 2010 r funkcjonuje nowe  logo Stowarzyszenia 
 

2. Zmiany w statucie Stowarzyszenia zostały zatwierdzone przez Walne Zebranie 
Członków dnia 15 kwietnia 2009r, 9 października 2009 i 4 grudnia 2009 r. W wyniku 
zmian, Stowarzyszenie m.in. może występować w postępowaniu administracyjnym i 
sądowo-administracyjnym w imieniu osób trzecich. 
 

3. Zmiany w zarządzie: 
• Na Walnym Zebraniu Członków w maju 2009 z pracy w zarządzie zrezygnowała

Joanna Kling. 
• W dniu 9 października 2009 Walne Zebranie powołało do pracy w zarządzie 

Filipa Trojanowskiego i Marcina Rączkiewicza. 
4. Zarząd wyraża podziękowania wszystkim członkom Stowarzyszenia wspierających 

zarząd w pracach, szczególnie za utrzymanie i prowadzenie strony internetowej 
Stowarzyszenia. 

Warszawa, 2 czerwca 2010r 
 

Zarząd: Jolanta Piecuch  Joanna Bem   Filip Trojanowski  
 

Marcin Rączkiewicz   Michał Uss 


