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Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2008 roku. 
 

1. W 2008r Zarząd Stowarzyszenia kontynuował prace dotyczące uchwalenia planów 
zagospodarowania przestrzennego dla Starych Włoch.  

a. W związku z odrzuceniem przez Prezydenta m.st Warszawy większości uwag do 
planów Stawy i Mikołajska , zwróciliśmy się do radnych dzielnicowych o poparcie 
i pomoc mieszkańcom. W dniu 1 lutego 2008, na kilkumiesięczne usilne wnioski 
Stowarzyszenia,  odbyła się dzielnicowa Komisja Gospodarki Przestrzennej i 
Ochrony Środowiska poświęcona uwagom mieszkańców do planów Stawy i 
Mikołajska. Na komisję przybyli mieszkańcy, którzy składali uwagi. Po 
trzygodzinnym posiedzeniu, mieszkańcy otrzymali jednogłośne zapewnienie o 
poparciu uwag przez Komisję. Wbrew tym deklaracjom, Komisja nie wniosła
stosownego wniosku do Rady Dzielnicy o zajęcie się tematem planów dla Starych 
Włoch. Na sesji 5 lutego radni z terenu Włoch kompletnie zignorowali problemy 
mieszkańców wynikające z proponowanych zapisów planów, które dopuszczały
rozwiązania niekorzystne dla mieszkańców. 

b. Stowarzyszenie uczestniczyło w posiedzeniach Komisji Ładu Przestrzennego 
Rady Warszawy, do której także zwróciło się o poświęcenie jednego z posiedzeń
w całości problemom chaosu urbanistycznego we Włochach. Taka Komisja odbyła
się 19 czerwca 2008 (protokół dostępny na stronie urzędu:
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/55132DCF-98E8-435A-9E6D-
A8D16DBFC6E0/655383/protokol_ladu_19_06_2009.doc)

c. Wnosiliśmy także o przystąpienie do sporządzania planu zagospodarowania 
przestrzennego dla Nowych Włoch i dla obszaru okolic dworca kolejowego.  

d. W żadnym z tych działań nie otrzymaliśmy poparcia Urzędu Dzielnicy Włochy. 
Rada Dzielnicy Włochy, opiniując 24 czerwca 2008r plan miejscowy Stawy, 
poparła jedynie uwagę 1 mieszkańca, pozostałych zignorowała. Plan ten został
zatwierdzony dnia 10 lipca 2008r. przez Radę Warszawy, która  zechciała jednak 
przyjąć część uwag mieszkańców mimo braku poparcia ze strony dzielnicowego 
samorządu.

e. Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Pola Karolińskie, w którego 
tworzeniu także uczestniczył Stowarzyszenie, został zatwierdzony przez Radę
Warszawy w listopadzie 2008r. 

f. Na stronach Stowarzyszenia informowaliśmy o możliwości składania wniosków 
do planu miejscowego Ryżowa, do którego sporządzenia przystąpiła Rada 
Warszawy dnia 10 lipca 2008r. 

g. Plan Mikołajska dopiero w listopadzie 2008 roku trafił do Komisji Ładu Rady 
Warszawy ponieważ wcześniej (10 lipca uchwałą Rady Warszawy została z niego 
wyłączona część obszaru przeznaczona pod zabudowę trasy NS). Dnia 24 
listopada Rada Dzielnicy Włochy zarekomendowała Radzie Warszawy przyjęcie 
uwag tylko jednej mieszkanki Włoch do tego planu. Pozostałym mieszkańcom nie 
udzieliła poparcia. Dopuściła zabudowę wielorodzinną na ulicy Naukowej, drogi 
na działkach rdzennych mieszkańców Starych Włoch, żądała intensywnej (bez 
wymogu minimalnej powierzchni czynnej biologicznie) zabudowy na terenie 
Naukowej. Przewodnicząca dzielnicowej komisji gospodarki przestrzennej, która 
na terenie dzielnicy nie zechciała się zająć sprawami mieszkańców przychodziła
na Komisje Ładu Rady Warszawy, aby uniemożliwić mieszkańcom uzyskanie 
poparcia Rady Warszawy dla  składanych przez nich uwag.  Plan miejscowy 
Mikołajska został ostatecznie zatwierdzony dopiero w lutym 2009r . 
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2. W 2008 roku kontynuowane były procesy administracyjne w sprawie rażącego naruszenia 
prawa przez Naczelnik Delegatury Biura Architektury i Planowania Przestrzennego we 
Włochach. Działając w imieniu Prezydent Warszawy, w 2007 roku wydała dla domów 
komunalnych we Włochach decyzje administracyjne w trybie decyzji lokalizacyjnych celu 
publicznego, co rażąco narusza przepisy prawa. 
W 2008 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze unieważniło decyzję Prezydent m. st. 
Warszawy Nr 37/07 (wydaną przez Delegaturę we Włochach), natomiast proces 
unieważnienia decyzji 27/07 z 15 maja 2007 roku wciąż trwa. 
 

3. Na wniosek warszawskich organizacji pozarządowych będących organizatorami spotkania 
z Prezydent Warszawy w ramach akcji „Masz głos, masz wybór”, prezes Zarządu
Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy poprowadziła panel dyskusyjny uczestników 
spotkania z Prezydent w dnia 22 lutego 2008 r na temat planowania i zagospodarowania 
przestrzennego miasta Warszawa 
 

4. W związku z doświadczeniami mieszkańców Miasta Ogrodu Włochy w zakresie ładu 
przestrzennego oraz w zakresie sposobu dbania przez urzędników o ten ład, 
Stowarzyszenie razem ze Stowarzyszeniem Sejmisja zorganizowało ogólnopolską akcję
zbierania podpisów pod petycją do Ministra Infrastruktury w sprawie proponowanej 
nowelizacji prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. W petycji obywatele apelowali o przyjęcie w planowanej nowelizacji ładu 
przestrzennego jako najwyższego kryterium formułowania zmian, aby państwo zapewniło
swoim obywatelom bezpieczeństwo ładu urbanistycznego. Przebieg akcji, a także
materiały filmowe dotyczące samorządu Dzielnicy Włochy są na stronie 
www.petycja.org.pl.

5. W 2008 roku przypadała 80 rocznica powstania Miasta Ogrodu Włochy, na terenie 
którego działa Stowarzyszenie. Podjęliśmy próbę współpracy z Burmistrzem Dzielnicy, 
aby był to rok ogłoszony i poświęcony szczególnie tej części dzielnicy. Wnosiliśmy o 
wznowienie publikacji o Włochach (m.in. książki Szkoła nad Stawami), wystąpienia do 
Rady Warszawy o przywrócenie tej części dzielnicy nazwy Miasto Ogród Włochy, 
wspólnego zorganizowania festiwalu Otwarte Ogrody, który jest imprezą promującą
dzielnicę. Niestety w marcu 2008 roku odmówiono nam współpracy, tłumacząc to 
brakiem pieniędzy i niechęcią do wydawnictw poświęconych tylko części dzielnicy.  
Do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi, czy Burmistrz podjął (i z jakim skutkiem) próbę
nadania Starym i Nowym Włochom nazwy Miasto Ogród Włochy. 
 

6. Przystąpiliśmy wiec bez pomocy samorządu (dzielnicowego i miejskiego) do Festiwalu 
Otwarte Ogrody.  Festiwal odbywał się pod auspicjami UNESCO, a finansowanie 
uzyskaliśmy z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Kilkuletnią już tradycją jest, że ta 
promocyjna impreza organizowana jest wspólnie przez samorząd lokalny, organizacje 
pozarządowe i mieszkańców indywidualnych. We Włochach samorządu dzielnicowego 
wśród organizatorów zabrakło. Podczas warsztatów projektowych festiwalu powstały
bardzo ciekawe prace wykonane przez 20 autorów. Niebagatelny wkład w atrakcyjność 
warsztatów wniosła firma Leroy Merlin. Społeczność Włoch ogółem jak i poszczególni 
Mieszkańcy organizatorzy ogrodów zdali na piątkę test z obywatelskości. Wyrazy uznania 
i podziękowania Zarząd Stowarzyszenia składa instytucjom i firmom prywatnym, które 
włączyły się do organizacji Festiwalu Otwarte Ogrody. W ten sposób wszyscy uczciliśmy 
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80 rocznicę powstania Miasta Ogrodu Włochy. (Festiwal został nagrodzony w lutym 
2009 r nagrodą Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej). 

7. W dniu 16 września 2008r, składając wiązankę kwiatów, Zarząd Stowarzyszenia wziął 
udział w corocznych uroczystościach oddania czci mieszkańcom Włoch wywiezionym do 
obozów w 1944 roku.  

 
8. W 2008 roku współpracowaliśmy m.in. ze Szkołą Podstawową Nr 94, Biblioteką

Publiczną we Włochach, Ogniskiem Dziadka Lisieckiego, Kołem Seniorów Harcerzy 
Włochowskich, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Stołecznym Konserwatorem 
Zabytków, SARP, TUP, Fundacją Scena Współczesna, Stowarzyszeniem Mieszkańców 
Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w 
Warszawie, Stowarzyszeniem Ład na Mazowszu, CAL.  

 
9. Zespół Redakcyjny Portalu Informacyjnego www.wlochy.org.pl poza pracą własną,

korzystał z pracy wolontariuszy. Administrator portalu uruchomił forum mieszkańców. 
 

10. W 2008 roku wyszły 2 numery Kuli Włochowskiej: w czerwcu i październiku. 
 

11. W dniu 28 listopada 2008 odbyła się tradycyjna Sąsiedzka Herbatka. 
 
12. W ciągu całego roku Zarząd Stowarzyszenia udzielał mieszkańcom informacji  

i wsparcia na miarę swojej wiedzy i możliwości. Włączaliśmy się w postępowania 
administracyjne o wydanie decyzji o warunkach zagospodarowania przestrzennego. 

 
Warszawa, 19 lutego 2009 
 
Członkowie Zarządu: 
 
Jolanta Piecuch Joanna Kling  Michał Uss Joanna Bem 


