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WPROWADZENIE - SPOJRZENIE NA JÓZEFOSŁAW

Wprowadzenie
Józefosław jest przykładem lokalizacji bardzo mocno konfrontowanej
z presją urbanizacji, wpływami aglomeracji warszawskiej oraz
polityką inwestycyjną dyktowaną przez deweloperów. Intensywny
rozwój zabudowy mieszkaniowej oraz towarzyszące temu natężenie
ruchu drogowego, wynikające między innymi z niewystarczająco
rozbudowanej sieci transportu publicznego oraz struktury istniejących
połączeń drogowych, stanowią widoczne elementy definiujące
przestrzeń Józefosławia. Zmiany struktury funkcjonalno – przestrzennej
oraz społecznej Józefosławia na przestrzeni lat doprowadziły także do
zatarcia się charakteru tego miejsca (wieś, enklawa zieleni, wysoka
jakość zabudowy, atrakcyjna przestrzeń publiczna itd.) oraz jego
społeczno-kulturowego znaczenia. Atrakcyjność inwestycyjna obszaru
Józefosławia w ostatnich dekadach sprzyjała bardziej intensywności
zabudowy tego terenu, mniej natomiast kształtowaniu dobrej jakości
przestrzeni publicznej, infrastruktury społecznej czy budowaniu więzi
lokalnych.
Profil społeczny mieszkańców Józefosławia wyznaczany jest głównie
przez mieszkańców zamieszkujących ten obszar jako kolejne pokolenia
(mniejszość) oraz napływowych, z których znacząca część nie czuje
żadnej relacji z tym miejscem z wyjątkiem faktu bliskości Warszawy.
Położenie Józefosławia względem Warszawy powoduje, że miejsce
to było, jest i będzie konfrontowane z ekonomiczną, społeczną
i przestrzenną dynamiką zmian, rzutującą na jego wizerunek. Dlatego
ważna jest strategia działania, która za główny cel stawiać będzie
rozwój dodatkowych funkcji społecznych i przestrzeni publicznych
na zachowanych obszarach, możliwych jeszcze do odpowiedniego
zagospodarowania i wzmocnienia. Oznacza to, że istotne jest
w tym przypadku spojrzenie przez pryzmat nie tylko problemów, ale
przede wszystkim istniejących jeszcze możliwości. Ponadto otwarty
teren przyrodniczy Lasku Kabackiego, okalający Józefosław, stanowić
może naturalne i ważne dopełnienie lokalnej oferty miejsc aktywnego
wypoczynku. Pomimo że park administracyjnie przynależy do dzielnicy
Ursynów, poprzez wyeksponowanie odpowiednich połączeń wzmocnić
może się jego znaczenie jako istotnego elementu kształtującego
zieloną strukturę przestrzenną Józefosławia.
Zagadnienie tożsamości społecznej i tożsamości przestrzennej
Józefosławia stanowiło jeden z istotnych elementów branych
pod uwagę podczas prac. Tożsamość przestrzenna może zostać
wzmocniona poprzez odpowiednie zagospodarowanie istniejących
jeszcze wolnych terenów lub możliwych do przekształcenia.
Może to stać się elementem łagodzącym odczucia mieszkańców,
którzy w obliczu przerostu formy mieszkaniowej nad jakością
życia,
zatracili
lokalny klimat i atuty związane z życiem
w małej, dobrze zorganizowanej lokalizacji.

Inicjatywa miasta dla Józefosławia nie powinna ograniczać się
tylko do czynności poprawiających estetykę wybranych miejsc
Józefosławia i wprowadzenia tam nowych aktywności. Może ona
być zalążkiem zintegrowanego podejścia, stwarzającego okazję do
budowania różnych form współpracy między miastem a mieszkańcami,
samymi mieszkańcami, lokalnymi organizacjami czy właścicielami
nieruchomości. Aspekt społeczny, zwłaszcza włączenia mieszkańców
w proces współorganizowania przyjaznej dla nich przestrzeni jest tym,
na co warto zwrócić uwagę i odpowiednio zaplanować.
Zaproponowane w niniejszym opracowaniu projekty mają charakter
przykładowych rozwiązań, zmierzających do uruchomienia mechanizmu
stopniowego przywracania równowagi przestrzennej Józefosławia oraz
budowania więzi lokalnych. W pracach nad dokumentem uwzględniono
najważniejsze elementy historycznego kształtowania się struktury
urbanistycznej Józefosławia, układu ulic, dróg i połączeń kolejowych.
Uwagę zwrócono na relację między zabudową a przestrzenią
wzdłuż kanału Jeziorki, kształtowanie się układu urbanistycznego i
form architektonicznych, a także relację z otaczającymi gminami oraz
Laskiem Kabackim.
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Pytania, które towarzyszyły pracom, podnoszone również podczas
rozmów dotyczących Józefosławia:
• Dlaczego ludzie wybierają Józefosław?
• Czy rzeczywiście Józefosław jest enklawą zieleni i wypełnia
kryteria idealnego otoczenia do zamieszkania?
• Co zrobić, by tę zatraconą relację z terenami zielonymi
przywrócić?
• Jaki będzie profil społeczny Józefosławia za 10, 20 lat? Czy
jest możliwe powstanie wielopokoleniowego społeczeństwa
zamieszkującego ten obszar?
• Czy oferta usługowa Józefosławia jest wystarczająca, by
w sposób satysfakcjonujący odpowiedzieć na oczekiwania
mieszkańców?
• Czy częścią tożsamości Józefosławia będzie przydomek
„strefa przejściowa, czyli między korporacją a dążeniem do
własnego domu”, wyznaczony przez styl życia części lokalnej
społeczności?
• Czy jest szansa na wprowadzenie, w istniejących
uwarunkowaniach przestrzennych Józefosławia, ciekawie
zaaranżowanych przestrzeni publicznych?
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Studium uwarunkowań – zmiana 2009

2009

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY PIASECZNO
UCHWAŁA NR 1366/LII/2006 z dnia 11.07.2006
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ZESTAWINIE OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH NA
TERENIE JÓZEFOSŁAWIA (str. 8)

MN - zabudowa
jednorodzinna

UCHWAŁA Nr 188/IX/2007 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 16.05.2007r w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław II

MW - zabudowa
wielorodzinna

UCHWAŁA 1124/XLVI/2006 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 31.01.2006r w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Józefosław I

U - usługi

Uchwaia Nr 561/XLVIII/98 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia
18 lutego 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru we wsi J6zefoslaw cz lll w gminie Piaseczno

P - przemysł

Uchwała nr 379/XXIV/2000 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia
26.04.2000 r w sprawie zmiany w miejscowm planie zagospodarowania
przestrzennego czesci I wsi Józefoslaw w gminie Piaseczno

UZ - usługi
zieleni

Uchwała nr 1312/LX/2002 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia
10.10.2002 r w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania
pnestrzennego części I wsi Józefoslaw w gminie Piaseczno
UCHWAŁA NR 1532/LII/2010 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z
dnia 20.10.2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Józefosław w granicach osiedla POLIMEX
-CEKOP
UCHWAŁA Nr 658/XXIV/2008 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia
2.07.2008r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław I zatwierdzonego uchwałą
Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1124/XLVI/2006 z dnia 31.01.2006r. (DZ.
URZ. WOJ. MAZ. NR 56 poz. 1781 z dnia 22.03.2006 r.)

JÓZEFOSŁAW - ZESTAWIENIE OBOWIĄZUJĄCYCH MPZP

WPROWADZENIE - SPOJRZENIE NA JÓZEFOSŁAW
Narosłe przez lata problemy nie są możliwe do rozwiązania ze skutkiem
na jutro. Nikt też nie powinien tego oczekiwać. Tym bardziej, że praktyka
działania często dowodzi, że nie tyle przepis prawny lub jego brak może
być tym, co blokuje czy zagraża dobrym rozwiązaniom. Bywa, że jest
to postawa społeczna, indywidualne preferencje, przyzwyczajenia czy
kultura kształtowania polityki lokalnej.

UCHWAŁA NR 1151/XXXIX/2009 z dnia 23.09.2009 W SPRAWIE UCHWALENIA
ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY PIASECZNO

Wizerunek przestrzenny Józefosławia, wpisany w miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego sprzed zmiany ustawy oraz
bumu budowalnego, uwzględniał m.in. podział na duże działki,
zabudowę jednorodzinną, strukturę otwartych terenów zielonych
i przestrzeni publicznych, uwarunkowania wynikające z lokalizacji
w otoczeniu Lasu Kabackiego. Jednak okres transformacji ekonomicznej
i społecznej zapoczątkował fazę bardzo intensywnych zmian struktury
funkcjonalno–przestrzennej. Największe przekształcenia zaszły
w obszarze metropolitarnym, których zasięg objął około 30 kilometrów od
Warszawy. Jakość środowiska oraz walory krajobrazowe postrzegane
jako jeden z czynników decydujących o wyborze miejsca zamieszkania
były zaczynem zmian, dla których dzisiejszy wizerunek Józefosławia
jest jednym z przykładów. Pogodzenie rozwoju przestrzennego
z właściwym kształtowaniem krajobrazu i środowiska, należy do jednych
z najtrudniejszych problemów planowania przestrzennego. Jeżeli
uwzględni się przy tym, że są one jednocześnie jednymi z decydujących
kryteriów wyboru miejsca zamieszkania, którym dodatkowo towarzyszy
presja właścicieli działek, jak i deweloperów ukierunkowana na „więcej
i wyżej”, problem ten nabiera większego znaczenia.
Jakikolwiek byłby wydźwięk wyżej przytoczonych pytań, a lista ich
byłaby długa - mieszkańcy Józefosławia, zarówno ci związani z nim od
lat, jak i mieszkający tam od niedawna, w ciągu kolejnych lat stawiać
będą coraz większe wymagania odnośnie jakości otoczenia, w którym
żyją. Mobilny i zamożniejszy mieszkaniec coraz krytyczniej zacznie
też rozważać, gdzie jest najbardziej atrakcyjne i przyjazne dla niego
miejsce do zamieszkania, pracy, robienia zakupów czy korzystania
z usług.
Podjęcie się przez samorząd Piaseczna opracowania niniejszego
dokumentu, wspartego rozmowami z przedstawicielami społeczności
lokalnej, stanowi podstawę do wykonania pierwszego kroku. Liczyć
się będzie tutaj, nie tyle ślad pozostawiony na papierze, co wywołana
zawartymi w nim propozycjami akceptacja społeczna i współpraca
utrwalana w ramach regularnych konsultacji i współdziałania ze
środowiskiem lokalnym Józefosławia. ■
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WPROWADZENIE - SPOJRZENIE NA JÓZEFOSŁAW
SPOTKANIE WŁADZ MIASTA I RDH
Z MIESZKAŃCAMI JÓZEFOSŁAWIA
Włączenie mieszkańców w proces
współorganizowania przyjaznej dla
nich przestrzeni jest bardzo ważny
i należy go odpowiednio zaplanować
(luty 2013)
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Ponad 80% populacji w Unii Europejskiej pracuje i mieszka
w miastach lub silnie urbanizujących się terenach wokół miast.
Tożsamość społeczna Józefosławia, czyli wizerunek mieszkańców,
stanowi odzwierciedlenie współczesnej demograficznej, socjalnej
i gospodarczej presji głęboko zmieniającej funkcjonowanie i strukturę
miast oraz terenów w ich otoczeniu. Suburbanizacja jest najbardziej
typowym efektem tego procesu.
Można zatem przyjąć, że przekrój społeczny i wiekowy mieszkańców
Józefosławia pozostaje w bezpośredniej relacji do metropolitalnego
znaczenia Warszawy jako głównego ośrodka gospodarczego,
a więc dającego zatrudnienie. Tłumaczy to również przypisywany
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Józefosławowi, wspomniany wcześniej, wizerunek tzw „strefy
przejściowej (...)” oraz znaczącą rotację mieszkańców, których
zdecydowana grupa to ludzie w wieku średnio 30 – 40 lat, młode rodziny
z dziećmi, także samotne matki wychowujące dzieci.
Rotacja mieszkańców wyznaczana jest, m.in. możliwościami
finansowymi (wystarczającym dorobkiem), by czasowo wynajmowany
w Józefosławiu dom/mieszkanie zamienić na własny, niekoniecznie
budowany w tej samej miejscowości.
Otwartą kwestią pozostaje profil społeczny Józefosławia za np.
20 lat, zwłaszcza w kontekście zmian demograficznych, procesów
migracyjnych, wzrostu oczekiwań dotyczących jakości otoczenia,
mobilności itd.
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Część I
Analityczna
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POWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE - KONTEKST REGIONALNY

DROGA KRAJOWA NR 79
UL.PUŁAWSKA
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JÓZEFOSŁAW - OTOCZENIE URBANISTYCZNE

•
•
•
•

WARSZAWA

KONSTANCIN
JEZIORNA
PIASECZNO

•
•
•
•
•
•

wieś położona w województwie mazowieckim,
w powiecie piaseczyńskim, w gminie Piaseczno,
15 km na południe od centrum Warszawy,
przy drodze krajowej nr 79 (ul. Puławskiej), łączącej Warszawę
z Górą Kalwarią,
od północy granicząca z Warszawą południową granicą
Lasu Kabackiego,
od południa z Piasecznem,
od wschodu z Konstancin Jeziorną,
wieś wchodzi w skład aglomeracji warszawskiej,
przy południowej granicy miejscowości przebiega linia kolejki
wąskotorowej,
demografia - rośnie: 4500 (2008), 7000 (2010),
15.000 - nieoficjalna liczba (2012),
główne zaplecze mieszkaniowe dla mieszkańców pracujących na
Mokotowie;

1.1 LOKALIZACJA - UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE, GŁÓWNE WJAZDY
GŁÓWNE WJAZDY DO JÓZEFOSŁAWIA OD UL.PUŁAWSKIEJ

Drogi wjazdowe identyfikują charakter miasta czy wsi oraz budują
ich wizerunek. Stanowić powinny również czytelną identyfikację
struktury urbanistycznej danej miejscowości. Układ przestrzenny ulic
wjazdowych, wraz z otaczającym zagospodarowaniem i zabudową, jest
bowiem jednym z ważniejszych elementów struktury przestrzennej,
decydującym o jakości i ładzie przestrzennym.
W przypadku Józefosławia trzy głowne wjazdy powiązane są z ulicą
Puławską (zjazdy na ulice: Geodetów, Energetyczną, Okulickiego).
Możliwe jest również dotarcie do Józefosławia od strony Konstancina
Jeziornej. Wyjazd z Józefosławia prowadzi tymi samymi drogami.
Zauważalne jest poszukiwanie przez mieszkańców alternatyw
w dojazdach, z uwagi na duże obciążenie komunikacyjne w godzinach
szczytu. Przykładem jest ulica Działkowa (od północy wyjazd na ulicę
Puławską, wjazd od strony Konstancin Jeziornej).

LASEK KABACKI

4.
1.
2.
3.

Charakter przestrzenny otoczenia wjazdów do Józefosławia w żaden
sposób nie identyfikuje jego charakteru jako wsi. W otoczeniu wjazdów
zlokalizowane są wielkopowierzchniowe obiekty handlowo-usługowe
i biurowe. Planistyczne ułożenie tych obiektów oraz organizacja
przestrzeni publicznej wokół sprawiają wrażenie niedokończonych.
Przemieszanie funkcji w powiązaniu z niską jakością zagospodarowania
terenu oraz natłoczeniem reklam tworzą chaotyczny obraz tzw. bram
wjazdowych do Józefosławia.

1. ul. Geodetów
2. ul. Energetyczna
3. ul. Okulickiego
4. ul. Działkowa

CHARAKTER PRZESTRZENNY OTOCZENIA
WJAZDÓW DO JÓZEFOSŁAWIA OD UL. PUŁAWSKIEJ
Every day use:
Usługi handlu
(Auchan, Factory
outlet, etc)

w
etó

d
eo

G
ul.

2

Industry like:
Usługi (fabryki,
wytwórnia
betonu, etc)
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4
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4
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CHARAKTER PRZESTRZENNY OTOCZENIA
WJAZDÓW DO JÓZEFOSŁAWIA OD UL. PUŁAWSKIEJ

7

6
1. Produkcja i sprzedaż betonu
2. Salon samochodowy Toyota
3. Auchan ,Leroy Merlin, Norauto
4. zespół przemysłowo biurowy
5. Decathlon Piaseczno
6. Fashion House Outlet Centre
7. zespół przemysłowo biurowy
8. zespół przemysłowo biurowy
9. Thomson
10. zespół przemysłowo
biurowy oraz ogródki działkowe
11. Powierzchnie magazynowo
produkcyjne

9
8
o
kieg

u

ulic
l.Ok
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GŁÓWNE WJAZDY DO JÓZEFOSŁAWIA - WIZERUNEK PRZESTRZENNY

UL. PUŁAWSKA - lewoskręt - ZJAZD NA
UL. GEODETÓW

UL. PUŁAWSKA - lewoskręt - ZJAZD NA
UL. ENERGETYCZNĄ
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UL. PUŁAWSKA - lewoskręt - ZJAZD NA
UL. OKULICKIEGO
ul.Geodetów

ul.Energetyczna

ul.Okulickiego

1.1 LOKALIZACJA - UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE, GŁÓWNE WJAZDY

UL. GEODETÓW

UL. ENERGETYCZNA
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UL. OKULICKIEGO

Urządzona i dobrze utrzymana zieleń wzdłuż ulic wjazdowych, chodników
czy ścieżek rowerowych, tworzenie atrakcyjnych wizualnie systemów
połączeń prowadzących do poszczególnych miejsc przeznaczenia,
kontrolowana lokalizacja nowych inwestycji, uporządkowanie reklam
oraz działania ukierunkowane na jakość w zakresie rozwiązań
architektonicznych w ramach tej specyficznej sterfy aktywności
gospodarczej mogą prowadzić do nadania tym obszarom pewnej
tożsamości oraz podnieść jakość zagospodarowania przestrzeni.

W kontekście otoczenia urbanistycznego Warszawy, Piaseczna,
Konstancin Jeziornej oraz charakteru przestrzennego dróg wjazdowych,
Józefosław rysuje się jako swego rodzaju enklawa. Wrażenie to
potęgowane jest brakiem jakiejkolwiek strefy przejściowej / buforowej
między tym, co tworzy wielkomiejski charakter ulicy Puławskiej,
a tożsamością małej wsi w otoczeniu zieleni. Brak tożsamości
przekłada się również na utrudnioną orientację przestrzenną. Pomimo
pozostawania swego rodzaju częścią struktury przestrzennej, główne
wjazdy do Józefosławia należy uznać jako przestrzeń o niezależnym,
zdecydowanie zdefiniowanym już wizerunku. Przejęły one funkcje
Warszawy. ■
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UKŁAD KOMUNIKACYJNY - STAN OBECNY

ROZWÓJ HISTORYCZNY
1802
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UKŁAD KOMUNIKACYJNY - STAN PROJEKTOWANY wg. Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno Uchwała
nr 1187/XL/2009 z dnia 14.10.2009

1932

Struktura komunikacyjna Józefosławia opiera się na schemacie ulic
o układzie północ południe. Na południe od miejscowości przebiega
wąskortorowa linia kolejowa, funkcjonująca obecnie jako transport
węgla do elektrowni Siekierki.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno, w części dotyczącej wsi
Józefosław, zaplanowano nowe połączenie drogowe na osi wschód
zachód (ul. Cyraneczki), mające na celu częściowe rozwiązanie
problemów komunikacyjnych.
Najważniejszymi
nośnikami
strukturalnymi
Józefosławia
są
ukształtowane
historycznie
ulice:
Julianowska,
Wilanowska
i Ogrodowa. Wzdłuż tych ulic zachowało się jedynie kilka zabudowań
historycznych (głównie po Olędrach), ostatecznie zdominowanych
przez nową zabudowę. Trudno jest zatem i w tym kontekście mówić
o charakterze architektonicznym Józefosławia, stylu, skali zabudowy,
charakterystycznych detalach lokalnej architektury. Wspomniane ciągi
uliczne nie mają na dzień dzisiejszy rozpoznawalnego stylu. Niemniej
ulice te dysponują jeszcze możliwościami przestrzennymi, by nadać im
odpowiedni charakter jako ciągów scalających przestrzeń Józefosławia.
Kolejnym elementem tworzącym strukturę urbanistyczną Józefosławia
jest Kanał Jeziorki.

1.2 NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY KSZTAŁTOWANIA SIĘ STRUKTURY URBANISTYCZNEJ JÓZEFOSŁAWIA
OBSZARY PRAC ANALITYCZNYCH - OSIE STRUKTURALNE
KANAŁ JEZIORKI W UKŁADZIE PRZESTRZENNYM WSI.

STRUKTURA URBANISTYCZNA - UKŁAD ULIC

STRUKTURA URBANISTYCZNA - MIEJSCA LOKALIZACJI HISTORYCZNEJ ZABUDOWY
(W WIĘKSZOŚCI NIEISTNIEJĄCEJ)
L a s K a b a c k i

NIELICZNE ZACHOWANE PRZYKŁADY ARCHITEKTURY LOKALNEJ
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Uwarunkowania naturalne, jakimi są tereny zielone ciągnące się
wzdłuż kanału Jeziorki na obszarze Józefosławia, stanowić mogą
pierwszy filar wprowadzania zmian jakościowych, łagodzących skutki
presji urbanizacji. Dodatkowo zmiany te chronić mogą dostępne
jeszcze tereny z przeznaczeniem pod funkcje przestrzeni publicznych.
Przemyślane zagospodarowanie terenów w otoczeniu Jeziorki może
w pewnym stopniu równoważyć kontrasty, istniejące w strukturze
przestrzennej Józefosławia oraz służyć wyeksponowaniu tych
obszarów, które tworzyć mogą pozytywny wizerunek przestrzenny tego
miejsca.

KANAŁ JEZIORKI W UKŁADZIE PRZESTRZENNYM JÓZEFOSŁAWIA

1

2
3

Aktualnie obszar ten jest niewykorzystany, zanidebany, ogrodzony,
niekiedy odgrodzony zabudową mieszkaniową. Część kanału od
strony zachodniej do ulicy Wilanowskiej jest trudniej dostępna, wąska,
usytuowana na tyłach działek. Pozostała część posiada więcej
możliwości przestrzennych. Dodatkowo problemy hydrologiczne
związane z przepływem wody, niewystarczającą rezerwą chłonności
wód opadowych, powierzchniowych czy brakiem właściwego utrzymania
systemu melioracyjnego, są powodem uciążliwych dla mieszkańców
podtopień. Realizacja nowego zbiornika retencyjnego między ulicami
Wilanowską i Ogrodową nie rozwiązuje jeszcze w pełni problemów.

4
5
6
7
8

KANAŁ JEZIORKI
PROBLEMATYKA WODNA (PODTOPIENIA)
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miejsce przecięcia kanału jeziorki z istniejącymi
ulicami - tereny często zalewane
istniejący zbiornik retencyjny
problemy hydrologiczne - podtopienia
związane z utrudnionym przepływem wody

1.2 OBSZARY PRAC ANALITYCZNYCH
KANAŁ JEZIORKI
1

2

1.

3

4

KANAŁ JEZIORKI - DOSTĘPNOŚĆ

ZRÓŻNICOWANE OBLICZA OTOCZENIA KANAŁU JEZIORKI W STRUKTURZE JÓZEFOSŁAWIA
5

7

6

7

7

8
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ZRÓŻNICOWANE PRZESTRZENNO FUNKCJONALNE OBLICZA KANAŁU JEZIORKI
W STRUKTURZE JÓZEFOSŁAWIA
International
School

L a s K a b a c k i

Klubik
Tuptusiów

Aldragho. Stowarzyszenie
Rozwoju Sportu i Rekreacji

Parafia rzymskokatolicka
św. Józefa Opiekuna Pracy

Zespół Szkół Publicznych
Józefosław

Restauracja

SuperSam
Thomson
Technicolor

Restauracja

Carrefour express

Przychodnia
MAL-MED

Usługi
poligraficzne
Centrum
handlowe

sport
& spa
Biedronka
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W ramach planowanej rewitalizacji kanału Jeziorki należy rozważyć
zintegrowane podejście do jego zagospodarowania, łączące rozwój
przestrzeni publicznych i otwarcie tego obszaru dla mieszkańców wraz
z koniecznymi rozwiązaniami z zakresu inżynierii wodnej. Klasyfikuje
to otoczenie kanału Jeziorki jako swego rodzaju „strefy przemiany”.
Wszelkie prowadzone w ramach niej działania wykorzystywać powinny
naturalny potencjał tego miejsca oraz uwzględniać jego zróżnicowane
oblicza.

1.2 OBSZARY PRAC ANALITYCZNYCH
KANAŁ JEZIORKI
KANAŁ JEZIORKI / UL. JULIANOWSKA - OTOCZENIE FUNKCJONALNE
SKUPIENIE FUNKCJI USŁUGOWYCH, GOSPODARCZYCH I SPOŁECZNYCH

1.

1

2
4
33

5

Jednym z najbardziej widocznych jest tzw. centrotwórcze oblicze obszaru
kanału Jeziorki, skoncentrowane w otoczeniu ulicy Julianowskiej
(skrzyżowanie ulicy Julianowskiej z ulicą Cyraneczki). Skupia ono
usługi komercyjne, społeczne, edukacyjne, handlowe, co w powiązaniu
z terenami zielonymi i mozliwościami ich zagospodarowania, tworzy
swego rodzaju zalążek nieformalnego centrum Józefosławia.
Ważne jest, by rozwój wszelkich nowych inicjatyw dopasowany był
do skali Józefosławia, jego struktury, potrzeb mieszkańców, dodając
wartościowe usługi i ofertę przestrzeni integrujących życie lokalne. ■

1

2

2

1. Funkcja edukacyjna - Zespół Szkół
Publicznych w Józefosławiu (przedszkole,
szkoła podstawowa, gimnazjum)
2. Funkcja usługowa - sklep Carrefour
z połączeniem pieszym z ciekiem Jeziorki
3. Funkcje medyczne - przychodnie
lekarza rodzinnego
4. Funkcja usługowa - sklep spożywczy
SuperSam
5. Thomson Technicolor Piaseczno
(Józefosław) - produkcja nośników
informacji

3

4

5
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Istniejące
ciągi
historyczne
Józefosławia,
które
tworzą
ul. Ogrodowa, ul. Wilanowska oraz ul. Julianowska, obok
wyznaczania struktury wsi, mają również znaczenie funkcjonalne.
Ulica Ogrodowa (1) – z wyraźną dominantą Kościoła parafii Św. Józefa.
Ulica z uwagi na aktywność parafii, zwłaszcza w obszarze sportu dla
dzieci i młodzieży oraz ulokowanych na jej długości innych funkcji
społeczno-edukacyjnych (przedszkole) czy drobnych funkcji handlowousługowych (sklepy, restauracja) w połączeniu z elementami zieleni,
tworzy bardziej aktywny wizerunek przestrzeni publicznej Józefosławia.
Ulica Wilanowska (2) – pozbawiona podstawowej infrastuktury dla
pieszych i rowerzystów, pozwalającej na bezpieczne przemieszczanie
się. Odczuwalne tym bardziej, że stanowi ona jeden z głównych
ciągów komunikacyjnych prowadzących do Lasku Kabackiego.
Las Kabacki stanowi najważniejszy kompleks leśny, o dużym
znaczeniu
przyrodniczo-rekreacyjnym
i
wypoczynkowym
dla mieszkańców otaczających gmin, w tym Józefosławia.
Podczas
spotkania
z
mieszkańcami
podkreślana
była
potrzeba
wzmocnienia
powiązania
Józefosławia
systemem
bezpiecznych ścieżek pieszo-rowerowych z Lasem Kabackim.
Ulica bez wyrazu, ale nadal z możliwościami ciekawej aranżacji
przestrzeni.
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Ulica Julianowska (3) – ulica z wyraźną dominacją zabudowy
wielorodzinnej. Bardziej „miejski obraz wsi”. Kumulacja funkcji
usługowych i społecznych. Typowy obszar zabudowy mieszkaniowej
powstającej w miejscowościach w otoczeniu Warszawy. Możliwe do
przeprowadzenia działania nadające bardzej wyrazisty charakter
ulicy oraz podkreślające jej tożsamość w strukturze Józefosławia.
Dla każdej z tych ulic możliwe jest opracowanie projektu, który
podkreśli ich integralność i charakter przestrzenny. ■

1.3 OBSZARY PRAC ANALITYCZNYCH
HISTORYCZNE CIĄGI ULICZNE PROWADZĄCE DO LASU KABACKIEGO
LAS KABACKI - (PARK LEŚNY) GŁÓWNA PRZESTRZEŃ ZIELONA DLA
MIESZKAŃCÓW
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1. ul. Ogrodowa

2. ul. Wilanowska

3. ul. Julianowska
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JÓZEFOSŁAW - WIZERUNEK MEDIALNY KATALOGOWY

W przypadku Józefosławia zauważalny jest dualizm jego wizerunku,
kreowany z jednej strony przez pryzmat reklamy i promocji
deweloperskiej (tzw. wizerunek katalogowy) i ten, który jest
rzeczywistym obrazem tzw. poinwestycyjnym.
Wizerunek katalogowy, a rzeczywistość:
• Życie w otoczeniu natury - brak rzeczywistej relacji z naturą (brak
zielonych przestrzeni)
• Życie w otoczeniu natury / z wysokiej jakości przestrzenią
publiczną - obciążenie komunikacyjne, korki, brak przestrzeni
publicznych
• Otoczenie domków jednorodzinnych (czytelna tożsamość) coraz więcej budownictwa wielorodzinnego (mix różnych typów
zabudowy)
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LAS KABACKI - WALOR LOKALIZACYJNY WYKORZYTYWANY W OFERTACH

1.3 OBSZARY PRAC ANALITYCZNYCH
PRZESTRZENNE I SPOŁECZNE OBLICZA JÓZEFOSŁAWIA - jakość i dostępność terenów zielonych

3.

JÓZEFOSŁAW WIZERUNEK RZECZYWISTY

Głównymi czynnikami, przez lata kształtującymi aktualny wizerunek
Józefosławia, były lokalizacja w otoczeniu Warszawy, rozwój na
styku z naturą (Las Kabacki), zróżnicowana struktura społeczności
lokalnej (znaczny odsetek mieszkańców napływowych).
Argument ekonomiczny przejawiający się w atrakcyjniejszych niż
w stolicy cenach mieszkań, jednocześnie bliskość dużego
miasta oraz wspomniane aspekty środowiskowe były jednymi
z głównych kryteriow decydujących o wyborze Józefosławia na
miejsce zamieszkania. Rozwój Józefosławia w kierunku nowych
osiedli mieszkaniowych, ingerujących coraz bardziej w obszary
o wartościowych walorach przyrodniczych, brak zabezpieczenia
niezbędnej infrastruktury drogowej i komunikacyjnej oraz praktycznie
całkowity brak przestrzeni publicznych, to główne problemy
podkreślane przez jego mieszkańców.
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Tożsamość przestrzenna Józefosławia postrzegana w negatywnym
znaczeniu to: nieład architektoniczny i przestrzenny, brak atrakcyjnych
ciągów komunikacji rowerowej i pieszej, brak odpowiednio
zagospodarowanych terenów rekreacyjnych, nadmierna koncentracja
niskiej jakości zabudowy w obszarach o wysokich walorach
przyrodniczych, przeciążenie komunikacyjne, zaśmiecenie przestrzeni
publicznej reklamami.
Z kolei anonimowość, brak integracji społecznej, brak więzi
międzyludzkich, miejsce do spania, separacja, brak wspólnych działań,
brak zaangażowania to przykłady opinii mieszkańców wypowiadających
się na temat tożsamości Józefosławia, która oddaje charakter jego
społeczności. Takie odczuwanie lokalizacji w świadomości społecznej
ma swoje uzasadnienie. Dla większości mieszkańców Józefosławia
sfera życia zawodowego i prywatnego skupia się wokół Warszawy.
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1.3 OBSZARY PRAC ANALITYCZNYCH
PRZESTRZENNE I SPOŁECZNE OBLICZA JÓZEFOSŁAWIA - jakość i dostępność terenów zielonych

3.

JÓZEFOSŁAW - CHARAKTER OTWARTYCH PRZESTRZENI
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PRZEKRÓJ SPOŁECZNO-PRZESTRZENNY JÓZEFOSŁAWIA

Rotacja mieszkańców wyznaczana jest m.in. możliwościami
finansowymi (wystarczającym dorobkiem) pozwalającymi, by czasowo
wynajmowany w Józefosławiu dom / mieszkanie zamienić na własny,
niekoniecznie budowany w tej samej miejscowości.
Struktura społeczna Józefosławia rozpościera się od gęsto zabudowanej
części południowej miejscowości (wraz z osiedlem Patronat) poprzez
budownictwo wielorodzinne przy ul. Geodetów, aż do mniej gęstej
zabudowy w pobliżu Lasu Kabackiego.

SPOŁECZNO-EKONOMICZNY MODEL BEHAWIORALNY
TYPOWEGO MIESZKAŃCA JÓZEFOSŁAWIA
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MIESZKANIE W JÓZEFOSŁAWIU

PRACA W KORPORACJI
godz. 8 - 20

Osiedle Patronat - największe zagęszczenie mieszkańców

Tereny zamieszkania "najstarszych" mieszkańców
Projektowane duże osiedle budynków socjalnych o dużej gęstości zabudowy
Tereny zabudowy wielorodzinnej - tzw. zamieszkania "tymczasowego"

PO KILKU LATACH REALIZACJA MARZEŃ

1.3 OBSZARY PRAC ANALITYCZNYCH
PRZESTRZENNE I SPOŁECZNE OBLICZA JÓZEFOSŁAWIA - jakość i dostępność terenów zielonych
-
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3.
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JÓZEFOSŁAW - CHARAKTER I JAKOŚĆ
PRZESTRZENI ORAZ JEJ WPŁYW NA
BUDOWANIE RELACJI SPOŁECZNCH
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Struktura urbanistyczna Józefosławia, wynikająca z analiz
morfologicznych terenu, sugeruje obraz miejscowości jako
uporządkowanej, posiadającej wiele otwartych przestrzeni. Można
uznać, że zgadza się z wizerunkiem "katalogowym" Józefosławia jako
miejsca odpoczynku w zielonym otoczeniu.

JÓZEFOSŁAW - MORFOLOGIA
struktura zabudowy, pattern
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Wolne tereny, możliwe do zagospodarowania mogłyby stanowić bazę
dla organizacji dobrze zaaranżowanych terenów zielonych, ciągów
komunikacyjnych, miejsc integrujących społeczność lokalną. Niemniej
konfrontacja z rzeczywistą strukturą terenów niezabudowanych wyłania
obraz Józefosławia jako miejsca o ograniczonych możliwościach
rozwojowych w kierunku wykreowania rzeczywistego centrum
miasta czy scalającej znaczący obszar wsi, przestrzeni publicznej.
Konfrontując dodatkowo tę rzeczywistość z uwarunkowaniami
własnościowymi, wyłania się obraz bardzo ograniczonych możliwości
realizacyjnych. Ale i te, które pozostały, należy odpowiednio i przy dobrej
współpracy z mieszkańcami wykorzystać, stwarzając miejsca służące
wypoczynkowi, rekreacji, budowaniu relacji społecznych. Zresztą
w dobrze pojętym interesie ich samych, jak i jakości otoczenia,
w którym mieszkają.

JÓZEFOSŁAW - MORFOLOGIA
struktura terenów niezabudowanych

1.3 OBSZARY PRAC ANALITYCZNYCH
PRZESTRZENNE I SPOŁECZNE OBLICZA JÓZEFOSŁAWIA - jakość i dostępność terenów zielonych
Dla porównania udziału terenów zielonych w przykładowych,
zabudowanych przestrzeniach, wybrano po jednym osiedlu zabudowy
wielorodzinnej i jednym zabudowy jednorodzinnej w Józefosławiu
i Piasecznie.

3.

Wnioski z tego porównania wskazują na zdecydowanie większy udział
terenów zielonych w przestrzeni Piaseczna. Dotyczy to zarówno
wybranego terenu zabudowy jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej.
Oznacza to, że wizerunek zielonej enklawy Józefosławia nie do końca
znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Odczucie mieszkańców
Józefosławia, dotyczące braku wystarczających terenów zielonych,
może być potęgowane specyfiką zabudowy tego miejsca. Zwłaszcza
znacznym udziałem zamkniętych osiedli, które generują ważne
w strukturze miasta przestrzenie, limitując tym samym nie tylko dostęp,
ale i odczuwanie Józefosławia jako otwartej przestrzeni zintegrowanej
z zielenią i przestrzeniami publicznymi.
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OSIEDLA ZAMKNIĘTE BRAK MOŻLIWOŚCI WJAZDU W ULICE POPRZECZNE
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OSIEDLA ZAMKNIĘTE - ZESTAWIENIE

1.3 OBSZARY PRAC ANALITYCZNYCH
PRZESTRZENNE I SPOŁECZNE OBLICZA JÓZEFOSŁAWIA - jakość i dostępność terenów zielonych

Dodatkowym aspektem, definiującym tożsamość Józefosławia zarówno
w znaczeniu przestrzennym, społecznym, ale i socjologicznym, są
wyjątkowo widoczne na jego obszarze tzw. gated communities. Dla
mieszkańców sporej części Europy gated communities są wyrazem
segregacji społecznej i ekonomicznej. Odwrotnie w przypadku
społeczeństwa amerykańskiego, które uznaje tę formę zamieszkania
bardziej w kategoriach normy. W Europie, zwłaszcza w krajach bardziej
rozwiniętych, zjawisko gated communites jest marginalne. W krajach
skandynawskich takich osiedli nie ma w ogóle. W Berlinie czy Paryżu
istnieje ich zaledwie kilka. Osiedla zamknięte na szeroką skalę zaczęto
budować w latach 80. Po ponad dekadzie od momentu pojawienia się
pierwszych osiedli grodzonych w Polsce, w Warszawie było ich już 400.
Powstawały przez wzgląd na trzy kryteria – bezpieczeństwo, styl życia
oraz prestiż i standard. W kwesti bezpieczeństwa zdaniem niektórych
socjologów, elementy takie jak całodobowy monitoring, ogrodzenie
czy ochrona, właśnie to poczucie burzą. Coraz częściej pojawiają się
opinie, że osiedla zamknięte przyciągają przestępczość, stanowiąc
atrakcyjny łup dla potencjalnych włamywaczy. Można postawić pytanie
czy forma ta sprzyja wzrostowi zaufania oraz integracji mieszkańcow?
Co mogłyby stanowić alternatywę dla zamniętych osiedli?

3.
Podsumowanie głównych problemów Józefosławia:
• zanik struktury przestrzennej wsi, obszar silnie
zurbanizowany,
• przeciążenia komunikacyjne,
• brak centralnych miejsc i przestrzeni publicznych
scalających społeczność lokalną,
• zróżnicowanie i dysproporcje w charakterze zabudowy
mieszkaniowej, brak tożsamości i wyznaczników,
definiujących elementy lokalnej architektury,
• zróżnicowanie społeczne, brak głębiej zakorzenionych relacji
społecznych, rotacja mieszkańców,
• niski poziom infrastruktury drogowej,
• złożony stan prawny nieruchomości, brak znaczących
terenów stanowiących własność gminy,
• ....
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Część II
Kierunki działań dotyczące
przyszłego rozwoju Józefosławia
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ZESTAWIENIE OBOWIĄZUJĄCYCH MPZP
DLA OBSZARU JÓZEFOSŁAWIA

MN - zabudowa jednorodzinna

MW - zabudowa wielorodzinna
U - usługi

P - przemysł

UZ - usługi zieleni
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2.1 KIERUNKI DZIAŁAŃ - OTWARTE PRZESTRZENIE
TERENY NIEZABUDOWANE / WYDANE DECYJZE WZ

TERENY NIEZABUDOWANE - MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU
ORAZ WPROWADZENIE NOWYCH FUNKCJI

Tereny
niezabudowane

1.

Tereny w
trakcie budowy
Tereny
z przeznaczenieniem pod zabudowę

Silne zurbanizowanie terenu Józefosławia oraz brak wspólnych,
zielonych przestrzeni publicznych wzmacnia problem utożsamiana się
mieszkańców z własnym miejscem zamieszkania.
Dlatego patrząc na Józefosław całościowo, ważne jest odnalezienie
tych elementów, tworzących jego przestrzeń dzisiaj, które odpowiednio
zaakcentowane pełnić będą rolę otwartych, ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych. Analiza terenów, struktury własnościowej oraz
uwarunkowań przestrzennych i prawnych Józefosławia wskazała na
istniejące jeszcze możliwości aranżacji takich przestrzeni, w sposób
który nada im pewien charakter i ciągłość.
Stawiając, w długoterminowej perspektywie, za cel powstanie
wielopokoleniowego społeczeństwa zamieszkującego ten teren,
należy poszerzyć ofertę skierowaną do wszystkich grup społecznych.
Coraz zamożniejsze społeczeństwa zaczynają zwracać większą
uwagę na jakość życia: młodzi ludzie dbają o dostęp do rozrywki,
rodziny z małymi dziećmi o tereny umożliwiające potomstwu
rozwój na świeżym powietrzu, ludzie starsi podkreślają znaczenie
spędzenia aktywnie wolnego czasu, z dala od miejskiego zgiełku.
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PRZEKRÓJ SPOŁECZNY MIESZKAŃCÓW JÓZEFOSŁAWIA
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Wyodrębnione
zostały
cztery
potencjalne
lokalizacje,
dla
których
zaproponowane
zostały
koncepcyjne
rozwiązania
projektowe.
Przestrzenie te skupione są w obszarze południowym Józefosławia
w otoczeniu ulic Ogrodowej, Geodetów, Julianowskiej i Cyraneczki. Ich
przestrzenny układ tworzy koło łączące na przestrzeni 4km wytypowane
do zagospodarowania obszary. Jego północna cześć łączy się kanałem
Jeziorki.
Można nazwać je „kołem zależności”, a więc strefą związaną
z rozwojem jakościowym, wprowadzeniem nowych funkcji, prawidłowym
utrzymaniem oraz wykształceniem dobrych relacji społecznych, oraz przestrzeni
publicznych. Rozwój każdego z obszarów mieszczących się w jego promieniu
stanowić będzie, swego rodzaju spin-off dla pozostałych terenów, tworząc
razem symboliczne centrum, przestrzeń rekreacyjno-sportową i wypoczynkową.
Dodatkowo powstanie przestrzeń – miejsce spotkań stymulujące rozwój relacji
społecznych dla różnych pokoleń mieszkańców Józefosławia. Każdy z tych
obszarów może mieć swój charakterystyczny profil i ofertę.
Stawiając w długoterminowej perspektywie za cel powstanie wielopokoleniowego
społeczeństwa zamieszkującego ten teren, należy poszerzyć ofertę skierowaną
do wszystkich grup społecznych. Coraz zamożniejsze społeczeństwa
zaczynają zwracać większą uwagę na jakość życia: młodzi ludzie dbają
o dostęp do rozrywki, rodziny z małymi dziećmi o tereny umożliwiające
potomstwu rozwój na świeżym powietrzu, ludzie starsi podkreślają
znaczenie spędzenia aktywnie wolnego czasu, z dala od miejskiego zgiełku.

Lokalizacja w istniejącym układzie przestrzennym
Józefosławia pozwala na stworzenie
powiązanych,
atrakcyjnych
wizualnie
systemów
połączeń
prowadzących do tych miejsc, których projekt
i zagospodarowanie powinny zachęcać, nie tylko do
przebywania tam, ale i przemieszczania się pieszo lub
rowerem. Powiązanie tego w jeden system powinno nastąpić
w oparciu o pasy atrakcyjnie urządzonej zieleni, chodników
i ścieżek rowerowych, łączących integrację społeczną
z działalnością komercyjną, usługową czy kulturalną.
Inicjatywa miasta w tym kierunku nie powinna się ograniczać
tylko do czynności poprawiającej estetykę tych obszarów.
Wymaga ona podejścia, które stanowić może jednocześnie
okazję do budowania form współpracy między miastem
a
lokalnymi
przedsiębiorcami
czy
właścicielami
nieruchomości. Zatem bardzo ważną rolę w realizacji
tego zadania będzie odgrywała dobra komunikacja
z mieszkańcami oraz nawiązanie rozmów z prywatnymi
właścicielami terenów.

2.1 KIERUNKI DZIAŁAŃ - OTWARTE PRZESTRZENIE
Wykreowanie nowych funcji publicznych - stymulacja pieszych połączeń pomiędzy nimi
Zaproponowane rozwiązania są proste, nie wymagają skomplikowanych procedur czy obciążających
na lata budżet miejski wydatków. Jest to celowe zamierzenie. Oczywiście zawsze można zrobić
więcej, wymyślić więcej, zaprojektować więcej. Warto jednak pamiętać, że zagospodarowanie tych
dostępnych jeszcze obszarów, może stać się elementem łagodzącym odczucia mieszkańców, którzy
w obliczu przerostu formy mieszkaniowej nad jakością życia i reżimu deweloperskiego zatracili klimat
oraz atuty związane z życiem w małej lokalizacji. Warto też podkreślić, że może to być pierwszy
krok otwierający możliwości podobnego działania dla innych newralgicznych w Józefosławiu zadań.

1.

JÓZEFOSŁAW - NIEZABUDOWANE TERENY DAJĄ MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA NOWYCH FUNKCJI ODPOWIADAJĄCYCH POTRZEBOM RÓŻNYCH GRUP WIEKOWYCH
MIESZKAŃCÓW. STYMULACJA PIESZYCH POŁĄCZEŃ. STWORZENIE NOWYCH ŚCIEŻEK SPACEROWYCH
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Pierwszym obszarem objętym propozycją działań jest teren znajdujący
się przy ulicy Ogrodowej o powierzchni około 8ha. Teren stanowi
własność Politechniki Warszawskiej. Aktualne wykorzystanie to siedziba
Wydziału Geodezji i Kartografii, Obserwatorium AstronomicznoGeodezyjne.

Proponowane dla tego obszaru działania zakładają wprowadzenie
we współpracy z Uczelnią dodatkowych aktywności edukacyjnorekreacyjnych ukierunkowanych na społeczność lokalną. Koncepcja
zakłada utworzenie, na bazie istniejącej już infrastruktury, formy parku
edukacyjno-rekreacyjnego stanowiącego atrakcyjne miejsce dla rodzin
z dziećmi. W jego skład, obok podstawowej infrastruktury rekreacyjnej,
wchodzić mogą ścieżki dydaktyczne nawiązujące do profilu kształcenia
Uczelni (przykładowo idea Parku Edukacji Rozwojowej, Park Edukacji
Globalnej działający w Krakowie).
Istota tej propozycji zasadza się na dobrej współpracy między władzami
Uczelni i władzami miasta. Odnosi się to również do przyszłościowych
funkcji tego obszaru w strukturze Józefosławia, jak i samej gminy
Piaseczno. Takie działanie leży w interesie każdej ze stron. Z jednej strony
otwiera ono drogę do tworzenia atrakcyjnego otoczenia, innowacyjnych
form rekreacji i edukacji dla najmłodszych. Z drugiej natomiast prowadzić
może w kierunku stworzenia swego rodzaju kampusu skupiającego
różne formy aktywności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej jak
i komercyjnej, integrującej społeczność lokalną oraz promującej profil
Uczelni jako otwartej na nowe formy współpracy. Projekt takiego
kampusu łączyć może przyszły rozwój uczelni z pożądanymi działaniami
miasta, zwłaszcza w obszarach polityki przestrzennej.
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2.1 KIERUNKI DZIAŁAŃ - OTWARTE PRZESTRZENIE
PROPOZYCJA 1. Obserwatorium astronomiczne – Park Edukacyjny / ścieżka zdrowia (strategia krok po kroku)
Realizacja tak ukierunkowanej współpracy będzie miała bardzo ważny wymiar społeczny. Dodanie nowych
form aktywności na tym obszarze, a w przyszłości być może utworzenie kampusu w naturalny sposób
będzie oddziaływało na jakość zagospodarowania tej przestrzeni, co będzie miało również swój wymiar
ekonomiczny.

1.

Budowanie współpracy i określenie jej warunków między miastem i Uczelnią w dłuższej perspektywie jest
konieczne. Praktyczną inauguracją takiej współpracy może być proponowany model parku edukacyjnorekreacyjnego, który łączyć może działania i naukowe doświadczenie uczelni z zaangażowaniem miasta
w stworzenie części rekreacyjnej.

3a
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Drugim obszarem dla rozwoju nowych form aktywności lokalnej
w Józefosławiu jest teren obecnego centrum ogrodniczego Acrocona,
znajdującego się na skrzyżowaniu ulic Geodetów i Wilanowskiej.
W tym przypadku grupą docelową dla proponowanych działań są
osoby starsze.
Ponad 27% populacji mieszkańców Polski to pokolenie starszych
Polaków lub tych, którzy staną się nimi wkrótce. Szacuje się, że
przeciętna długość życia w 2030 roku sięgnie granicy 83/75 lat
i będzie nadal powoli wzrastać. Stąd też potrzeba rozwoju, nawet
w małych społecznościach lokalnych funkcji aktywizujących osoby
starsze, włączających je w różne formy zaangażowania lokalnego –
społecznego, kulturalnego, edukacyjnego lub czysto hobbistycznego.
Zachodzące procesy demograficzne oraz postępujący rozwój
gospodarczy sprawiają, że przygotowanie takich ofert może odbywać
się nie tylko z wyłącznym udziałem samorządu. Samorząd może być
również partnerem inicjatyw, które rodzą się w środowisku lokalnych
przedsiębiorców czy firm działających na danym terenie. Działania
takie wpisują się również w założenia, cele i priorytety Rządowego
Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych (2012-2013), wśród
których znajduje się m.in. rozwój zróżnicowanych form aktywności
społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji
w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym (...),działania służące
rozwojowi różnych form wsparcia, w tym w formule partnerstwa
publiczno-społecznego.

Proponowane działania dla tego obszaru obejmują stworzenie,
w ramach działającego centrum ogrodniczego, przestrzeni aktywności
dla osób starszych oferującej różne formy działania w ramach np.
rocznego programu. Program obejmować może m.in.:
• organizowanie przez centrum ogrodnicze warsztatów zielarskich,
np. formuła zajęć praktycznych w ramach kursu zielarskomedycznego, nauka o hodowli i uprawie roślin leczniczych
połączona z przygotowaniem żywych kompozycji przyprawowych,
herbacianych i leczniczych itp.
• kursy zintegrowane z różnych obszarów działalności ogrodniczej,
zielarskiej, florystycznej powiązane z wystawami, pokazami itp.
• zorganizowanie przestrzeni pod tzw. miniogródki warzywne
lub kwiatowe, za których utrzymanie odpowiadałaby grupa
zainteresowanych uczestników. Uprawa powiązana może być z
minitargiem wyhodowanych produktów, kursami na temat doboru
właściwych gatunków roślin, sadzenia, pielęgnacji,
• tworzenie wirtualnych ogrodów (stworzenie własnego,
wymarzonego ogrodu) – zajęcia komputerowe, realizowane w
ramach przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób starszych.
To działanie może być realizowane we współpracy z samorządem
gminnym.
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2.1 KIERUNKI DZIAŁAŃ - OTWARTE PRZESTRZENIE
PROPOZYCJA 2. Centrum ogrodnicze - realizacja funkcji dla osób starszych
Inicjatywa aktywizacji osób starszych w zaproponowanej formule może być przykładem dobrego projektu
prospołecznego, w rozwój którego jak najbardziej może zaangażować się podmiot prywatny. Leży to
w interesie obydwu stron – przedsiębiorcy / firmy (wizerunek, promocja, kontynuacja działalności) oraz
tych, dla których ta oferta może być adresowana - a więc osób starszych (aktywność, nowe doświadczenie,
podtrzymanie relacji społecznych, aktywna forma spędzania wolnego czasu).

1.

Warto, by miasto podjęło się próby zainicjowania takiej działalności i było partnerem promującym taką formę
aktywności. Stanowić to może kolejny przejaw budowania więzi lokalnych w interesie społeczności lokalnej,
na której obszarze zamieszkania prowadzona jest działalność gospodarcza poszczególnych firm.

3a
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TERENY DO REWITALIZACJI - MOŻLIWOŚĆ STWORZENIA PUBLICZNEJ
PRZESTRZENI ZIELONEJ

W treści niniejszego raportu zwrócono już uwagę na
problem intensywnego i niekontrolowanego rozwoju
przestrzennego układu osadniczego Józefosławia. Dlatego
każda możliwość wprowadzenia rozwiązań porządkujących
przestrzeń Józefosławia lub dających szansę na prawidłowe
zagospodarowanie powinna być przedmiotem szczególnej
uwagi. Przykładem obszaru, dla którego możliwe jest
opracowanie kompleksowej struktury urbanistycznej i na
tej podstawie utworzenie wysokiej jakości przestrzeni, jest
obszar zlokalizowany w układzie ulic Julianowskiej i XXI
Wieku. Aktualne jego zainwestowanie to centrum logistyczne
oraz działalność usługowa branży poligraficznej. W układzie
omawianego „koła zależności” jest to ważna lokalizacja, której
właściwe zagospodarowanie w przyszłości może stanowić
istotne dopełnienie przestrzeni publicznej Józefosławia.
Zaproponowany model zagospodarowania tego obszaru
zasadza się na zmianie sposobu jego wykorzystania w
przyszłości z funkcji przemysłowych w kierunku zabudowy
mieszkaniowej, z dużym naciskiem na aranżację przestrzeni
publicznych.
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2.1 KIERUNKI DZIAŁAŃ - OTWARTE PRZESTRZENIE
PROPOZYCJA 3a. Przykładowa struktura urbanistyczna – w kierunku wysokiej jakości przestrzeni

1.

3a

W działaniach miasta związanych z tym obszarem, prowadzonych we
współpracy z właścicielem, zalecane jest opracowanie w pierwszej
kolejności struktury urbanistycznej,
zanim uruchomione zostaną
procedury planistyczne. Struktura urbanistyczna umożliwi wskazanie
właściwego sposobu uporządkowania i zorganizowania tego obszaru
wraz z podstawowymi założeniami projektowymi, rozwiązaniami
architektonicznymi, referencjami dotyczącymi przestrzeni publicznej.
Pozwoli to w dalszej kolejności na prowadzenie w pełni kontrolowanego
i świadomego procesu zagospodarowania tego terenu już w oparciu o
obowiązujące procedury planistyczne. Czytelna struktura urbanistyczna
to również ważny element w procesie konsultacji społecznych. Dla
potrzeb niniejszego opracowania zaprezentowany został prosty koncept
przestrzenny wskazujący możliwości zagospodarowania przedmiotowego
obszaru, zachowując jako jedną z naczelnych zasad otwartość
i dostępność przestrzeni publicznej (dla pieszych i rowerzystów) oraz
strukturę terenów zielonych.
Zgodnie z konceptem przestrzeń między projektowaną zabudową
mieszkaniową ma charakter otwarty, łączący zintegrowane funkcje
terenów zielonych, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych. Taka
aranżacja przestrzeni wpływa na jakość otoczenia, co ma przełożenie
na atrakcyjność tych terenów jako potencjalnych terenów zabudowy
mieszkaniowej. Oczywiście koncept uwzględnia również wymagania
dotyczące miejsc parkingowych.
Koncept przełamuje dominujący
w Józefosławiu model zamkniętych osiedli i otwiera się na budowanie
relacji społecznych w ramach tzw. społecznej kontroli otoczenia.
Na co należy zwrócić uwagę i co powinno być istotnym elementem
w pracach nad strukturą urbanistyczną, to relacja obszaru nowej
zabudowy z otoczeniem (tzw. zielone ciągi komunikacyjne). Z kolei
elewacje frontowe nowej zabudowy powinny być usytuowane jak najbliżej
przestrzeni publicznej tworząc spójne architektonicznie pierzeje.
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Propozycja trzecia obejmuje obszar zlokalizowany pomiędzy
ulicami Julianowską, Wilanowską, wzdłuż ulicy Wenus.
Kierunek działania przyjęty dla zagospodarowania tego
obszaru, wyznaczenia przestrzeni publicznej, układu
terenów zielonych powinien być analogiczny do wcześniej
opisanego obszaru 3a. Specyficzny kształt działki wręcz
wymusza opracowanie struktury urbanistycznej określającej
sposób lokalizacji nowej zabudowy, pomimo że dla tego
obszaru obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego (funkcje mieszkaniowe i usługowe). Możliwa
jest zatem aranżacja przestrzeni łączącej w atrakcyjny sposób
zabudowę mieszkaniową z usługową, z dużym naciskiem
położonym na przestrzeń publiczną. Struktura urbanistyczna
w tym przypadku może stanowić bazę dla projektu
architektonicznego.
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2.1 KIERUNKI DZIAŁAŃ - OTWARTE PRZESTRZENIE
PROPOZYCJA 3 Przykładowa struktura urbanistyczna – przestrzeń dla młodzieży

W ramach aranżacji przestrzeni publicznej można zaprojektować bardziej aktywne formy jej organizacji,
możliwe do realizacji już teraz, poprzez wprowadzenie na ten obszar infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
z przeznaczeniem dla starszych dzieci i młodzieży. Oczywiście wymaga to porozumienia i współpracy
z właścicielem terenu. Takie działanie ponownie leży w interesie obu stron. Teren może zostać ożywiony,
powiększając tym samym wachlarz oferty przestrzeni publicznych w Józefosławiu.

1.

Ponadto wyznaczenie przestrzeni publicznych oraz ich aranżacja ma działanie porządkujące przestrzeń
(co jest w interesie miasta i mieszkańców) oraz wpływające na wartość terenu (co jest w interesie samego
właściciela). Stąd też znalezienie pola do współpracy między partnerem prywatnym i publicznym nie powinno
stanowić problemu. Liczy się tutaj wola i otwartość stron wyrażona w ramach wzajemnej współpracy.

3
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TERENY DO REWITALIZACJI - KANAŁ JEZIORKI - NOWE FORMY
ZAGOSPODAROWANIA KANAŁU JEZIORKI

50

zróżnicowanie przestrzenno funkcjonalne poszczególnych
części kanału

tereny zalewane szczególnej
uwagi (przecięcie kanału z
ulicami)
wąskie tereny nadbrzeża
wzdłuż kanału
otwarte rozległe tereny
nadbrzeża wzdłuż kanału

2.1 KIERUNKI DZIAŁAŃ - OTWARTE PRZESTRZENIE
PROPOZYCJA 4. Kanał Jeziorki – użytkowość i atrakcyjność – realizacja potrzeb mieszkańców

Józefosław nie korzysta z walorów lokalizacyjnych, zatracając
stopniowo łączność z jednym zasadniczych elementów kształtujących
jego strukturę przestrzenną – Kanałem Jeziorki. Nie funkcjonuje żadna
infrastruktura rekreacyjna czy spacerowa. Panorama Józefosławia,
która rozwinęła się w otoczeniu kanału uwidacznia zaplecza działek,
ogrodzenia lub zaniedbane tereny zielone. Jak podkreślono w pierwszej
części opracowania, tereny zielone ciągnące się wzdłuż kanału Jeziorki
stanowią ważny filar wprowadzania zmian jakościowych w Józefosławiu.

3a

1,5m

1,5m

1.

70cm

W ramach prostych rozwiązań projektowych możliwe jest, by chronić
je i zagospodarowywać udostępniając jednocześnie mieszkańcom,
z założeniem, że przestrzeń ta zawsze powinna pozostać otwarta.
Zagospodarowanie kanału wymaga kompleksowego podejścia,
łączącego rozwój przestrzeni publicznych wraz z koniecznymi
rozwiązaniami z zakresu inżynierii wodnej. Jak podkreślono, klasyfikuje
to otoczenie kanału Jeziorki jako swego rodzaju „strefy przemiany”,
co oznacza, że wszelkie prowadzone w ramach niej działania
wykorzystywać powinny naturalny potencjał tego miejsca oraz
uwzględniać jego zróżnicowane oblicza.
Pomimo tej negatywnej oceny kanał Jeziorki stanowi jedną
z najatrakcyjniejszych pod kątem rekreacji i wypoczynku przestrzeni
Józefosławia. Działania rewitalizacyjne zmierzać powinny do
utworzenia oferty czynnego wypoczynku dla mieszkańców
Józefosławia, podkreślającej jego walory krajobrazowe. Wykorzystanie
kanału z jego zielonym korytarzem może również określać i wyznaczać
granice zespołów mieszkaniowych czy osiedli. Ponadto istniejące
lub planowane lokalne zbiorniki retencyjne poza rozwiązaniami
funkcjonalnymi mogą także dodawać nowej jakości do przestrzeni, pod
warunkiem odpowiedniego zaprojektowania i zagospodarowania ich
bezpośredniego otoczenia.

Kanał Jeziorka – prawo wodne
WYRÓWNAĆ SPADKI
1,5m OD GÓRNEJ SKARPY
ROWU – DOSTĘP 1.5 m
POGŁĘBIĆ KANAŁ 70-80cm

51

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z wnioskami dotyczącymi kierunków polityki przestrzennej dla wsi Józefosław

Co jest bardzo ważne, proponowane kierunki zagospodarowania
wybranych obszarów Kanału Jeziorki opierają się na zastosowaniu
prostych rozwiązań i pomysłów możliwych do realizacji w krótkim
czasie.
• Uporządkowanie. Odtworzenie przebiegu sieci wodnej Kanału
Jeziorki zarówno w strefach osiedli mieszkaniowych jak
i w strukturze otwartych przestrzeni.
• Wzmocnienie. Zaprojektowanie alejek i miniplaców
z przeznaczeniem na cele spacerowo-rekreacyjne wraz
z niezbędnymi elementami małej architektury połączonych
z ciekawą ich aranżacją.
• Wprowadzenie nowych elementów zielonych (wysokich i
niskich). Uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów o różnorodnym
wyglądzie, porze kwitnienia, zapewniających różnorodność
biologiczną zielonego korytarza wzdłuz kanału (zielone pasma
publicznej przestrzeni rekreacyjnej i sportowej, ekologiczne
ścieżki spacerowe). Pasma zieleni dodatkowo pełnić będą funkcje

•
•
•

•
•

wyróżniające i scalające przestrzenny wizerunek Józefosławia
Wprowadzenie urządzeń rekreacyjnych w wytypowanych
miejscach z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe.
Oświetlenie.
Na wybranych odcinkach wprowadzenie nawierzchni w
postaci drewnianych kładek spacerowych. Utworzenie ciągów
komunikacyjnych, wytyczenie ścieżek rowerowych tzw. deptaków
spacerowych turystyki weekendowej lub codziennej.
Zaprojektowanie przestrzeni w sposób umożliwiający
zorganizowanie sezonowych usług gastronomicznych.
W ramach wytypowanych obszarów kanału Jeziorki istnieje
możliwość zorganizowania specjalnych stref przeznaczonych do
rekreacji czynnej i biernej dla różnych grup wiekowych.

1
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TERENY DO REWITALIZACJI - KANAŁ JEZIORKI - STYMULACJA PIESZYCH
POŁĄCZEŃ / STWORZENIE NOWYCH ŚCIEŻEK SPACEROWYCH - KORELACJA
POMIĘDZY PLANOWANYMI TERENAMI PUBLICZNYMI

2

TERENY DO REWITALIZACJI - KANAŁ JEZIORKI - KORELACJA POMIĘDZY
PLANOWANYMI TERENAMI PUBLICZNYMI

2.1 KIERUNKI DZIAŁAŃ - OTWARTE PRZESTRZENIE
Tereny wolne od zabudowy wzdłuż Jeziorki – realizacja potrzeb mieszkańców

1.

3a

Przykładowymi rozwiązaniami mogą być:
• Strefy wypoczynku biernego i rekreacji spacerowej z małymi
polanami wypoczynkowymi i drewnianymi kładkami spacerowymi.
• Strefy wypoczynku aktywnego z miniplacem zabaw dla dzieci czy
urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu.
• Strefa komunikacyjna z układem ścieżek pieszo-rowerowych,
mostkami, stojakami rowerowymi, tablicami informacyjnymi itp.
• Zależnie od uwarunkowań i możliwości realizacyjnych wzięcie pod
uwagę skaskadowania kanału na wybranym odcinku.
Warto podkreślić, że zagospodarowywanie terenów pozostających
w jakiejkolwiek relacji z wodą, zwłaszcza jeżeli dotyczy to terenów
silnie zurbanizowanych, poprzez tworzenie wysokiej jakości otwartych
przestrzeni integrujących mieszkańców, wpływa na kształtowanie
i podniesienie poziomu kultury społecznej zamieszkania.

1

2
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TERENY DO REWITALIZACJI - STYMULACJA PIESZYCH POŁĄCZEŃ / REALIZACJA
PLANOWANEJ BUDOWY UL. CYRANECZKI - BULWAR PIESZO JEZDNY NAD
KANAŁEM JEZIORKI

2.1 KIERUNKI DZIAŁAŃ - OTWARTE PRZESTRZENIE
Tereny wolne od zabudowy wzdłuż Jeziorki – realizacja potrzeb mieszkańców ul. Cyraneczki

1.

3a

W ramach omawianych terenów wzdłuż kanału Jeziorki, istotnym
elementem jest nieutwardzony fragment ul.Cyraneczki, na wschód
od ul. Julianowskiej. Planowane w przeszłości utwardzenie tej drogi,
mimo jej znaczącego charakteru jako drogi prowadzącej do obwodnicy,
powinno uwzględniać, obok potrzeb kierowców, także potrzeby
innych użytkowników dróg - pieszych oraz rowerzystów. Najlepszym
rozwiązaniem byłoby połączenie dwupasmowej drogi, która pasem
zieleni oddzielona byłaby od równoległej drogi rowerowej i chodnika
przeznaczonego dla pieszych.
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JÓZEFOSŁAW - KAPITAŁ PODSTAWOWY - ZACHOWANE CIĄGI HISTORYCZNE

56
JÓZEFOSŁAW - KAPITAŁ PODSTAWOWY - UL. JULIANOWSKA
MIĘDZYGMINNA TURYSTYCZNA TRASA ROWEROWA

2.2 KIERUNKI DZIAŁAŃ
Podkreślenie charakteru zachowanych ciągów historycznych

2.

JÓZEFOSŁAW - KAPITAŁ PODSTAWOWY - ZACHOWANE CIĄGI HISTORYCZNE
WZMOCNIENIE CHARAKTERU POSZCZEGÓLNYCH ULIC

Ul. Ogrodowa
usługowa/rekreacyjna

Ul.Wilanowska
zielona

Ul. Julianowska
wielorodzinno - usługowa /
większa skala zabudowy
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Zagadnienie historycznych ciągów ulic Ogrodowej, Wilanowskiej oraz
Julianowskiej łączących Józefosław z Lasem Kabackim omawiano
w części analitycznej opracowania.
Wspominano o polepszeniu pieszych relacji południe - północ,
ułatwiających piesze / rowerowe przemieszczanie się mieszkańców do
Lasu Kabackiego.
Powiązanie takie może nastąpić w ramach wspomnianych głównych
osi strukturalnych, które tworzą ulice Julianowska, Wilanowska
i Ogrodowa. Warunkiem jest jednak opracowanie dla każdej z nich
projektu, który podkreśli ich integralność i charakter przestrzenny.
Umocnienie dotychczas dominujących funkcji oraz pobudowanie
ścieżek rowerowych oraz chodników, przyczyniłoby się do poprawy
obecnej sytuacji.

PRZYKŁADOWY CHARAKTER ULIC ZBIORCZYCH
I ZINTEGROWANEGO ZIELONEGO KORYTARZA
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JÓZEFOSŁAW - PRÓBA OTWARCIA ZAKNIĘTYCH OSIEDLI - OTWIERA
NIEDOSTĘPNE POŁĄCZENIA WSCHÓD - ZACHÓD
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JÓZEFOSŁAW - PRÓBA OTWARCIA ZAKNIĘTYCH OSIEDLI - OTWIERA
NIEDOSTĘPNE DO TEJ PORY ZIELONE PLACE/SKWERY

2.3 KIERUNKI DZIAŁAŃ
Integracja społeczno-sąsiedzka i integracja przestrzenna. Kontkekst otwartości przestrzeni do życia
Jednym z najbardziej zauważalnych elementów definiujących tożsamość
Józefosławia, zarówno w znaczeniu przestrzennym, społecznym, ale i
socjologicznym, jest rozpowszechniona na jego obszarze zabudowa
zamkniętych osiedli mieszkaniowych. Jest to specyficzne zjawisko w
przestrzeni mieszkaniowej i życia społecznego, wokół którego toczy się
coraz więcej dyskusji. Przez osoby z zewnątrz postrzegane często jako
snobistyczne, raczej niesprzyjające nawiązywaniu i umacnianiu relacji
między mieszkańcami tej samej miejscowości. W przypadku Ameryki,
zwłaszcza Południowej, zamknięte osiedla powstawały jako reakcja na
istniejące różnice społeczne i wynikające z nich konflikty. Jak to zjawisko
interpretować w Polsce? W Europie należy ono do marginalnych. Czy
postrzeganie takich osiedli jako segregacji przestrzennej, dyktowanej
m.in. statusem materialnym może stanowić zarzewie lokalnych
konfliktów społecznych, a więc odwrotnie do idei, która przyświecała
ich początkom?
Nie można dyskutować z wyborem zamieszkania na takim obszarze,
który jest indywidualną sprawą osób podejmujących taką decyzję.
Najczęściej podnoszonym argumentem za taką formą zamieszkania
jest bowiem powołanie się na bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo
postrzegane poprzez pryzmat ogrodzenia, ochrony, monitoringu,
bezpiecznie zaprojektowanej przestrzeni, ograniczonego dostępu osób
trzecich. Kolejnymi są estetyka, czystość i porządek.

3.

Być może w trakcie toczącej się dyskusji na temat genezy tego zjawiska
w Polsce, na tym etapie rozważań społecznych i przestrzennych,
najbardziej interesujące jest najpierw zadawanie szeregu pytań,
niekoniecznie możliwych do odpowiedzenia od razu. Czy takie
zamieszkanie „płot w płot” oraz wewnętrzne prawa takich przestrzeni
w dłuższym okresie wypełniać będzie oczekiwania mieszkańców tych
osiedli w zakresie prywatności, integralności? Na ile pod wpływem
rotacji mieszkańców takich osiedli, która prędzej czy później będzie
miała miejsce, poczucie komfortu społecznego i bezpieczeństwa
będzie miało taką samą wartość, jak w chwili decydowania się na
zamieszkanie tam? Na ile to zjawisko determinowane jest modą,
podkreśleniem statusu społecznego, przynależnością do pewnej grupy
społecznej? Na ile tworzyć będzie ono kulturę życia w Polsce i kulturę
dzielenia się przestrzenią? Czy taka forma zamieszkania może stać
się naszą tożsamością i marką definiującą pożądaną do zamieszkania
przestrzeń? Na ile dyktat deweloperów będzie formułował standardy
bezpieczeństwa w przyszłości i jaki może być ich przestrzenny
wizerunek za 10 - 20 lat?
W kontekście dzisiejszego wizerunku Józefosławia, problematyki
poruszanej w niniejszym opracowaniu oraz oczekiwań społecznych
dotyczących jakości otwartych przestrzeni, być może warto zwrócić
uwagę na jedno z zagadnień poruszonych w pytaniu: „kultura dzielenia
się przestrzenią”.
Kultura dzielenia się przestrzenią wyraża się najbardziej w przestrzeniach
publicznych, sposobie ich zorganizowania, uszanowania, dostępności.
Przestrzeniach publicznych, za których tworzenie odpowiedzialny
jest przed wszystkim samorząd – a więc reprezentujący interesy
całej społeczności. Jest to oczekiwanie mieszkańców Józefosławia,
niezależnie od podwórka, furtki czy płotu otaczającego ich dom.
Oczekiwanie nielimitowane metrami kwadratowymi ogrodzonego
terenu. A więc wspólne i w interesie każdego. Być może warto zatem
otworzyć się w obie strony.... Chociażby w ramach pilotażowego projektu,
wspólnego uzgodnienia, skonsultowanych warunków, czasowo i ocenić
co zyskujemy, a co tracimy.
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JÓZEFOSŁAW - PRÓBA OTWARCIA ZAKNIĘTYCH OSIEDLI
STAN OBECNY

JÓZEFOSŁAW - PRÓBA OTWARCIA ZAKNIĘTYCH OSIEDLI
STAN PROJEKTOWANY

JÓZEFOSŁAW - PRÓBA OTWARCIA ZAKNIĘTYCH OSIEDLI
STAN OBECNY

JÓZEFOSŁAW - PRÓBA OTWARCIA ZAKNIĘTYCH OSIEDLI
STAN PROJEKTOWANY

2.3 KIERUNKI DZIAŁAŃ
Pozyskiwanie nowych przestrzeni publicznych i ciągów pieszych dla mieszkańców

3.
JÓZEFOSŁAW - PRÓBA STWORZENIA NOWYCH ŚCIEŻEK PIESZYCH
I ROWEROWYCH - STAN OBECNY

JÓZEFOSŁAW - PRÓBA STWORZENIA NOWYCH ŚCIEŻEK
ROWEROWYCH - STAN PROJEKTOWANY

JÓZEFOSŁAW - PRÓBA REALIZACJI FUNKCJI DLA MIESZKAŃCÓW STAN OBECNY

JÓZEFOSŁAW - PRÓBA REALIZACJI FUNKCJI DLA MIESZKAŃCÓW STAN PROJEKTOWANY
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Część III
Konsultacje społeczne
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Józefosław bez bram i szlabanów?
PIASECZNO We wtorek w szkole w Józefosławiu odbyło się spotkanie
architektów z firmy RDH Urbaniści z mieszkańcami. Urbaniści radzili
m.in. co zrobić, aby wygospodarować wśród ciasnej zabudowy
dodatkową przestrzeń publiczną. Ich wizja spodobała się. Czy zostanie
wcielona w życie, w dużej mierze zależy od samych mieszkańców
Przybyłych na spotkanie powitała radna z terenu Józefosławia, Katarzyna
Nowocin-Kowalczyk, która po chwili oddała głos wiceburmistrzowi
Danielowi Putkiewiczowi. - Poprosiliśmy RDH, aby spojrzała na Józefosław
i przedstawiła nam swoje wnioski, co można zrobić, aby poprawić jakość
przestrzeni publicznej – zaczął wiceburmistrz. - Efektem tych konsultacji
będzie raport, który będziemy brać pod uwagę, wszczynając procedurę
zmiany planu przestrzennego dla części Józefosławia. Żeby wiedzieć w
którym kierunku podążyć, musimy mieć analizę stanu wyjściowego i tego
oczekujemy od firmy RDH. Chcemy, żeby urbaniści podpowiedzieli nam, co
jeszcze można zmienić oprócz tego, co sami wymyśliliśmy oraz na czym się
koncentrować.
Józefosław jak zamknięta enklawa
Huub Droogh z firmy RDH Urbaniści zdradził mieszkańcom, że po raz
pierwszy odwiedził Józefosław przed sześcioma miesiącami, choć w
Piasecznie gościł już 7 lat temu. - Dla mnie też było zaskakujące, że
wcześniej tu nie dotarłem – mówił. - Postrzegam Józefosław jako enklawę
między Warszawą, Piasecznem a Konstancinem-Jeziorną. Ten obszar
jest zdominowany przez korki, a wysoka zabudowa sprawia, że wjazd do
miejscowości nie jest widoczny.
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Holenderski urbanista zastanawiał się, co tworzy tożsamość tej enklawy
dziś i co tworzyło historię tego miejsca w przeszłości. Urbaniści spojrzeli
na miejscowość przestrzennie, dochodząc do wniosku, że przecinają ją
trzy główne linie w postaci ulic Ogrodowej, Julianowskiej i Wilanowskiej.
Zastanawiali się też nad sercem miejscowości, dochodząc do wniosku, że
centrum znajduje się w okolicach szkoły, supermarketu i Technicoloru. Jednak to nie jest typowe centrum – zaznaczył Huub Droogh. - To kolekcja
budynków rozmieszczonych w przestrzeni, ale nie mających związku z
najbliższym otoczeniem. Jako Holender zacząłem też szukać tożsamości
w rzece. Choć przypomina to trochę Afrykę, a przestrzeń wokół jest
zaniedbana, dostrzegam tu spory potencjał. Jeśli uruchomimy wyobraźnię,
pojawiają się miejsca, z którymi można jednak coś zrobić.
Deweloperzy fałszują rzeczywistość
Urbanista z RDH odniósł się również do rzeczywistości przedstawianej
na folderach przez deweloperów, gdzie józefosławskie osiedla toną w
zieleni. Faktycznie miejscowość zdominowana jest w 70 proc. przez często
chaotyczną zabudowę. - Nie dość, że jest tu mało przestrzeni publicznej
w porównaniu do Piaseczna, to przestrzenie, które są, zostały dodatkowo
zamknięte – mówił. - Mam odczucie, że po dużym obszarze Józefosławia nie
wolno mi chodzić, bo wszędzie są bramy i szlabany. Kiedy próbuję poruszać
się po waszej miejscowości samochodem, ląduję w korku. Niemal cały
obszar Józefosławia jest prywatny. Można zastanawiać się, kto tu zawinił,
albo spróbować zmienić tę sytuację prostymi środkami, poprawiając jakość
życia w krótkim czasie.
Otwórzmy zamknięte przestrzenie
Huub Droogh podał prosty sposób na to, w jaki sposób można poprawić
w Józefosławiu jakość życia – wystarczy otworzyć wszystkie zamknięte
osiedla i przestrzenie, do których dziś nie można się dostać. Zasugerował
też, aby właściciele spróbowali wykorzystać prywatny obszar wokół
centrum ogrodniczego. - W Holandii czy Niemczech takie centra organizują

wydarzenia i warsztaty dla mieszkańców, związane z ogrodnictwem – mówił.
- Dzięki temu aktywują zwłaszcza starszych ludzi. Uważam, że to świetny
pomysł, jednak trzeba zrobić pierwszy krok.
Innym sposobem na poprawę jakości życia jest zdaniem urbanistów
określanie warunków zabudowy dla deweloperów, którzy dopiero planują
budowę osiedli. Aktem regulującym dostępność przestrzeni publicznej
powinien być miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. - Zacznijmy
patrzyć na Józefosław poprzez tereny zielone i przestrzeń publiczną –
przekonywał Huub Droogh. - Nie otaczajmy Józefosławia płotem. Parkingi
muszą być powiązane z ulicą. Można też pogłębić Jeziorkę, a w niektórych
miejscach poszerzyć wybrzeże. Ścieżka pieszo-rowerowa nad rzeczką może
zostać wysunięta nad lustro wody. Nabrzeże Jeziorki powinno być bardziej
dostępne.
To proste rozwiązania, które w krótkim czasie mogą podnieść jakość
przestrzeni publicznej. Każda z trzech głównych ulic przebiegających przez
Józefosław powinna mieć odczuwalny, indywidualny charakter.
Huub Droogh podkreślił, że nie ma żadnych przesłanek do tworzenia
zamkniętych przestrzeni i taki model przyjął się tylko w Polsce. - W
zamkniętych enklawach jest tyle samo kradzieży i stłuczek co w otwartych
– przekonywał Holender. - Wysoki płot przed niczym nie chroni. Tego
powinno się zabronić. Szlabany i ogrodzenia tkwią w waszej mentalności.
Po otwarciu enklaw automatycznie ujawni się zielona przestrzeń publiczna.
Porozmawiajmy o otwarciu tej przestrzeni, chociaż na kilka godzin, na
próbę. Wieczorem tę przestrzeń moglibyście zamykać. Bramy zamieńcie na
pachołki, zlikwidujcie szlabany!
Co na to mieszkańcy?
Większości mieszkańców prezentacja firmy RDH Urbaniści bardzo się
podobała. Niektórzy mieli do niej pewne uwagi, prosząc m.in. o uzupełnienie
jej pod kątem pobliskiego Lasu Kabackiego – który jest naturalną
przestrzenią, mogącą służyć rekreacji. Mówiono też o wszechobecnych
reklamach, zaśmiecających przestrzeń publiczną. Gmina zaczęła już z
tym walczyć, ale jest to dosyć trudne, więc Daniel Putkiewicz poprosił
mieszkańców Józefosławia o wsparcie.
W głównej mierze jednak dyskusja dotyczyła tego, czy warto zaryzykować
i otworzyć zamkniętą przestrzeń. Wszystko jednak wskazuje na to, że
obietnica poprawy jakości życia jest dla mieszkańców tak kusząca, że
prędzej czy później spróbują wcielić w życie holenderski model.
Tomasz Wojciuk
KURIER POŁUDNIOWY wydanie piaseczynsko-ursynowskie (nr 472),
2013-02-15
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JÓZEFOSŁAW - ZESTAWIENIE
OBOWIĄZUJĄCYCH MPZP

MN - zabudowa jednorodzinna

MW - zabudowa wielorodzinna
U - usługi

P - przemysł

UZ - usługi zieleni

Studium uwarunkowań – zmiana 2009
Studium uwarunkowań – zmiana 2009

INDEX

OBOWIĄZUJĄCE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY PIASECZNO
UCHWAŁA NR 1187/XL/2009 z dnia 14.10.2009
Studium uwarunkowań – plany miejscowe i wnioski do studium zmiana 2009
Studium uwarunkowań – plany miejscowe i wnioski do studium zmiana 2009
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ZESTAWINIE OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH NA
TERENIE JÓZEFOSŁAWIA
1. UCHWAŁA Nr 188/IX/2007 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 16.05.2007r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław II
2. UCHWAŁA 1124/XLVI/2006 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 31.01.2006r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Józefosław I
3. Uchwaia Nr 561/XLVIII/98 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia
18 lutego 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru we wsi J6zefoslaw cz lll w gminie Piaseczno
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ZESTAWINIE OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH NA
TERENIE JÓZEFOSŁAWIA
4. Uchwała nr 379/XXIV/2000 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 26.04.2000 r w sprawie zmiany w miejscowm planie zagospodarowania przestrzennego czesci I wsi Józefoslaw w gminie
Piaseczno
5. Uchwała nr 1312/LX/2002 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 10.10.2002 r w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania pnestrzennego części I wsi Józefoslaw w gminie
Piaseczno
6. UCHWAŁA NR 1532/LII/2010 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 20.10.2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław w granicach
osiedla POLIMEX -CEKOP
UCHWAŁA Nr 658/XXIV/2008 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 2.07.2008r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław
I zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1124/
XLVI/2006 z dnia 31.01.2006r. (DZ. URZ. WOJ. MAZ. NR 56 poz.
1781 z dnia 22.03.2006 r.)
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MIESZKAŃCY JÓZEFOSŁAWIA - RÓŻNE GRUPY INTERESÓW

WŁAŚCIWY WYBÓR…
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WŁAŚCIWY WYBÓR

 UWZGLĘDNIAJĄCY SPOŁECZNE
I GOSPODARCZE ZMIANY
 DOPASOWANIE DO RYNKU
 DOPASOWANIE DO PROFILU MIASTA
 DOPASOWANIE DO OTOCZENIA SPOŁECZNEGO
 MAJĄCY SZANSĘ STANIA SIĘ MNOŻNIKIEM
GOSPODARCZYM DLA MIASTA

2.3 KIERUNKI DZIAŁAŃ
Pozyskiwanie nowych przestrzeni publicznych i ciągów pieszych dla mieszkańców

3.
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•
•
•

•
•

miejscach z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe.
Oświetlenie.
Na wybranych odcinkach wprowadzenie nawierzchni w
postaci drewnianych kładek spacerowych. Utworzenie ciągów
komunikacyjnych, wytyczenie ścieżek rowerowych tzw. deptaki
spacerowe turystyki weekendowej lub codziennej.
Zaprojektowanie przestrzeni w sposób umożliwiający
zorganizowanie sezonowych usług gastronomicznych.
W ramach wytypowanych obszarów kanału Jeziorki istnieje
możliwość zorganizowania specjalnych stref przeznaczonych do
rekreacji czynnej i biernej dla różnych grup wiekowych.

TERENY DO REWITALIZACJI - KANAŁ JEZIORKI - STYMULACJA PIESZYCH
POŁĄCZEŃ / STWORZENIE NOWYCH ŚCIEŻEK SPACEROWYCH - KORELACJA
POMIĘDZY PLANOWANYMI TERENAMI PUBLICZNYMI
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TERENY DO REWITALIZACJI - KANAŁ JEZIORKI - KORELACJA POMIĘDZY
PLANOWANYMI TERENAMI PUBLICZNYMI

TERENY DO REWITALIZACJI - STYMULACJA PIESZYCH POŁĄCZEŃ / REALIZACJA
PLANOWANEJ BUDOWY UL. CYRANECZKI - BULWAR PIESZO JEZDNY NAD
KANAŁEM JEZIORKI

Przykładowymi rozwiązaniami mogą być:
• Strefy wypoczynku biernego i rekreacji spacerowej z małymi
polanami wypoczynkowymi i drewnianymi kładkami spacerowymi.
• Strefy wypoczynku aktywnego z mini placem zabaw dla dzieci czy
urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu.
• Strefa komunikacyjna z układem ścieżek pieszo-rowerowych,
mostkami, stojakami rowerowymi, tablicami informacyjnymi itp.
• Zależnie od uwarunkowań i możliwości realizacyjnych wzięcie pod
uwagę skaskadowania kanału na wybranym odcinku.

2.1 KIERUNKI DZIAŁAŃ - OTWARTE PRZESTRZENIE
Tereny wolne od zabudowy wzdłuż Jeziorki – realizacja potrzeb mieszkańców

1.

3a

Warto podkreślić, że zagospodarowywanie terenów pozostających
w jakiejkolwiek relacji z wodą, zwłaszcza jeżeli dotyczy to terenów
silnie zurbanizowanych poprzez tworzenie wysokiej jakości otwartych
przestrzeni integrujących mieszkańców wpływa na kształtowanie i
podniesienie poziomu kultury społecznej zamieszkania.
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