
Uchwała Nr  3

Komisji Dialogu Społecznego
ds. Architektury i Planowania Przestrzennego

z dnia 14 maja 2013 r.

w sprawie podjęcia przez Prezydenta m.st. Warszawy inicjatywy mieszkańców Dzielnicy 
Włochy 

dotyczącej przejęcia terenu PKP w otoczeniu stacji Warszawa Włochy i urządzenia tam 
reprezentacyjnej przestrzeni miejskiej.

Na podstawie Regulaminu działania Komisji  Dialogu Społecznego ds. Architektury 
i Planowania  Przestrzennego  z  dnia  7  sierpnia  2009  r.  oraz  Programu  współpracy  m.st. 
Warszawy w roku 2013 z organizacjami pozarządowymi:

§ 1
Po zapoznaniu się z wieloletnimi działaniami Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy na 

rzecz  rewitalizacji  tego  terenu  (załącznik  Nr  1),  w  tym  z  ostatnim  wystąpieniem  do 
Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11 marca 2013 r., Komisja wnosi do Prezydenta o:

– podjęcie inicjatywy mieszkańców Włoch w sprawie przejęcia terenu PKP w otoczeniu 
stacji Warszawa Włochy i urządzenia tam reprezentacyjnej przestrzeni miejskiej oraz

– rozpoczęcie ze wspólnotą lokalną współpracy na ten temat.
§ 2

Komisja wnosi do Dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej o wprowadzenie tego 
tematu  pod  obrady  Zespołu  Koordynującego,  celem  koordynacji  skutecznych  działań 
stosownych biur m.st. Warszawy w tej sprawie.

UZASADNIENIE
Wymienione w załączniku sześcioletnie starania mieszkańców Włoch o utworzenie na 

terenie Skarbu Państwa, który jest we władaniu grupy kapitałowej PKP – reprezentacyjnej 
przestrzeni publicznej historycznego miasta ogrodu Włochy zasługują na szacunek i pomoc 
w realizacji aspiracji mieszkańców Włoch.

Załącznik:
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zakresie rewitalizacji okolic Dworca PKP  
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Chronologia  sześcioletnich  działań  Stowarzyszenia  Sąsiedzkie  Włochy  w  zakresie 
rewitalizacji okolic Dworca PKP:  

30 marca 2007 - w ramach akcji "Masz Głos - Masz Wybór" zgłoszenie Burmistrzowi przez 
Stowarzyszenie  i  mieszkańców  konieczności  włączenia  się  samorządu  w  remont  dworca 
PKP.  

Wrzesień 2007 - uwagi Stowarzyszenia do planu Stawy o zwiększenie przestrzeni publicznej 
u zbiegu Śląskiej i Drukarzy oraz o zapis o przeznaczeniu planowanych tam usług jako usług 
o charakterze kulturalnym zdrowia, sportowym itd.  

30 października 2007 - wystąpienie Stowarzyszenia do Rady Warszawy o przystąpienie do 
planu miejscowego dla terenu okolic dworca PKP we Włochach.  

Wrzesień 2008 – zorganizowanie warsztatów projektowych  dla mieszkańców "Wizytówka 
Starych  Włoch  z  okna  pociągu"  w  ramach  Festiwalu  Otwarte  Ogrody  przy  współpracy 
Wydziału Architektura Krajobrazu SGGW. 

22 stycznia  2009 -  Stowarzyszenie  sygnalizuje  władzom dzielnicowym znaczenie  obszaru 
przydworcowego przy tworzeniu Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy Włochy.  

18 czerwca 2009 -  uchwała  Rady Warszawy o przystąpieniu  do planu zagospodarowania 
przestrzennego Tynkarska.  

26  czerwca  2009  -  wniosek  Stowarzyszenia  Sąsiedzkie  Włochy  o  zawieszenie  wydania 
Zarządowi  Dzielnicy  Włochy pozwolenia  na budowę drogi  do czasu  zatwierdzenia  planu 
miejscowego  ze  względu  na  wartości  historyczne  i  kulturowe  obszaru  dworca  PKP 
wymagające procesów konsultacyjnych z mieszkańcami. 

Październik  2010 -  wydanie  przez  Burmistrza  Włoch decyzji  o  warunkach zabudowy dla 
działki u zbiegu ulic Chrobrego/Tynkarska (w czasie sporządzania planu) na zabudowę do 23 
metrów wysokości.  

10 lutego 2011 - unieważnienie uchwały z 18 czerwca 2009 i nowa uchwała Rady Warszawy 
o  przystąpieniu  do  planu  miejscowego  Tynkarska,  obejmującego  teraz  również  tereny 
kolejowe.  

18 lutego 2011 - spotkanie mieszkańców zorganizowane przez Stowarzyszenie z pracownią 
urbanistyczną przygotowującą plan miejscowy i Burmistrzem dot. przyszłości okolic dworca 
PKP,  podczas  którego zwrócono uwagę,  że  planowane  przez  Burmistrza  Dzielnicy  rondo 
komunikacyjne nie jest rozwiązaniem przyjaznym dla mieszkańców. 

25  marca  2011  -  złożenie  wniosków  przez  Stowarzyszenie  i  mieszkańców  do  planu 
zagospodarowania przestrzennego Tynkarska. 



12  kwietnia  2011  -  Komisja  Ładu  Przestrzennego  na  wniosek  radnej  z  naszego 
Stowarzyszenia wnosi o miejską debatę ekspercką nt możliwych rozwiązań przestrzennych i 
funkcjonalnych:  „Ukształtowanie  i  rewitalizacja  centralnej  przestrzeni  publicznej 
historycznego miasta-ogrodu Włochy -  okolice stacji PKP”. 

18 czerwca 2011 -  Stowarzyszenie  przeprowadza  ankietę  wśród mieszkańców dot.  okolic 
dworca PKP i przedstawia wyniki Zarządowi Dzielnicy 29 czerwca 2011 

6  lipca  2011  -  wniosek  Stowarzyszenia  do  Zarządu  Dzielnicy  o  ogłoszenie  konkursu  na 
projekt przestrzeni wokół dworca. 

Luty 2012 - nawiązanie współpracy Stowarzyszenia z Wydziałem Architektury Politechniki 
Warszawskiej w kontekście zaprojektowania przez urbanistów okolic dworca PKP.  

Luty i marzec 2012 - wniosek Stowarzyszenia do Prezydenta Warszawy o nabycie terenów 
PKP. 

Marzec - Maj 2012  - sporządzanie projektów i prezentacja  prac urbanistów z WA PW na 
przestrzeń miejską na placu PKP

Czerwiec  2012 – składanie uwag do planu miejscowego o urządzenie na terenie placu PKP 
reprezentacyjnej przestrzeni publicznej

Marzec 2013 – petycja do Prezydenta Warszawy o podjęcie działań celem:

• wyznaczenia  w Studium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego 
Warszawy  funkcji  Centrum  Integracji  Lokalnej  dla  placu  przy  stacji  PKP  Warszawa 
Włochy, 

• wykupienia  lub  nieodpłatnego  przejęcia  od  Spółki  PKP  SA  gruntu  wokół  dworca  i 
przeznaczenia  go  pod  reprezentacyjny  plac,  który  stanowiłby  wizytówkę  Starych  i 
Nowych Włoch

• przeprowadzenie konkursu na zagospodarowanie tego terenu.

Petycja została złożona 13 marca 2013r wraz z 741 podpisami poparcia.

22 marca 2013 poparcie petycji mieszkańców przez Zarząd Dzielnicy Włochy

11 kwietnia 2013 r wniosek do Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady Warszawy o pomoc i 
poparcie petycji mieszkańców

9  maja  2013  r.   przekazanie  sprawy  przez  Przewodniczącego  Komisji  Infrastruktury  i 
Inwestycji do Komisji Ładu Przestrzennego Rady Warszawy. 

Jolanta Piecuch – prezes 
Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy 


