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RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  

DOTYCZĄCYCH ZWYCIĘSKIEGO PROJEKTU Z BUDŻETU 
PARTYCYPACYJNEGO DLA M.ST. WARSZAWY NA ROK 2017  

„ŻYWOPŁOTY ZAMIAST NIEKTÓRYCH SŁUPKÓW NA 
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Konsultacje społeczne, trwające od 30 stycznia do 26 lutego 2017 r., były jednym z etapów realizacji 
zwycięskiego projektu z budżetu partycypacyjnego dla m.st. Warszawy na rok 2017: „Żywopłoty 
zamiast niektórych słupków na Grójeckiej”. Podmiotem zlecającym był Zarząd Oczyszczania Miasta 
Warszawa, a wykonawcą Mediatorzy.pl sp. z o.o. W trakcie konsultacji mieszkańcy wybierali miejsca 
w ciągu ul. Grójeckiej, w których, jesienią 2017 roku, urządzone zostaną żywopłoty zastępujące 
obecnie stojące tam słupki. Konsultacje składały się z następujących elementów: 
 

 Kampania informacyjna: od 26 stycznia do 26 lutego 2017 r. 

 Warsztat edukacyjno-konsultacyjny ze specjalistami z zakresu zieleni oraz drogownictwa:  
8 lutego w klubokawiarni „Życie jest fajne”, ul. Grójecka 68 

 Mobilne punkty konsultacyjne funkcjonujące w wybranych dniach i miejscach przy  
ul. Grójeckiej w Warszawie: 

o 2 lutego (czwartek) w godz. 16.00–18.00 – przed Och-Teatrem 
o 4 lutego (sobota) w godz. 10.00–12.00 – przed Zieleniakiem 
o 6 lutego (poniedziałek) w godz. 16.00–18.00 – przed Urzędem Dzielnicy Ochota 
o 15 lutego (środa) w godz. 12.00–14.00 – przy ul. Grójeckiej 109 
o 23 lutego (czwartek) w godz. 16.00–18.00 – przy ul. Grójeckiej 130 

 Możliwości oddania głosów na konkretną lokalizację drogą internetową: 
o www.zom.waw.pl  
o www.urzadochota.waw.pl  
o www.konsultacje.um.warszawa.pl  

 Możliwości oddania głosów na konkretną lokalizację drogą papierową: 
o Mobilne punkty konsultacyjne 
o Warsztat edukacyjno-konsultacyjny  
o Urząd Dzielnicy Ochota 
o Ośrodek Kultury Ochoty „OKO” 

 
Lokalizacje 
W zwycięskim projekcie autor zaproponował, aby mieszkańcy wybrali jedną z następujących 
lokalizacji: 

1. Lokalizacja 1 – ul. Grójecka 17a przed Urzędem Dzielnicy (ok. 75 metrów bieżących 
żywopłotu); 

2. Lokalizacja 2 – ul. Grójecka 97, przed Zieleniakiem (ok. 75 metrów bieżących żywopłotu); 
3. Lokalizacja 3 – ul. Grójecka 65 przed Och-Teatrem (ok. 50 metrów bieżących żywopłotu),  

ul. Grójecka 109 (ok. 10 metrów bieżących żywopłotu) oraz ul. Grójecka 130 (ok. 12 metrów 
bieżących żywopłotu). 
 

   
 

http://www.zom.waw.pl/
http://www.urzadochota.waw.pl/
http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/
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Proponowane długości dopasowane są do warunków, w których może zostać zrealizowany projekt. 
Maksymalną długość żywopłotu, 75 metrów bieżących, wskazał autor projektu, pan Grzegorz 
Walkiewicz. 

 
Wybór krzewów 
W spotkaniach poprzedzających etap konsultacji, zgodnie z założeniami projektu, specjaliści wraz  
z autorem projektu, wybrali krzewy, które zostaną wykorzystane do  stworzenia żywopłotów. 
Wybrano irgę błyszczącą (Cotoneaster lucidus), gatunek z którego najczęściej tworzy się formowane 
żywopłoty. Argumentacją było to, iż sprawdza się w trudnych miejskich warunkach, ponieważ jest 
odporny na mrozy, upał i suszę, toleruje wszystkie rodzaje gleb i radzi sobie z miejskimi 
zanieczyszczeniami. Ponadto rośnie zarówno w mocno nasłonecznionych, jak i w zacienionych 
miejscach. Do posadzenia wybrano jesień, czyli porę roku, która – zgodnie z kalendarzem 
ogrodniczym – jest idealna na tego typu nasadzenia.   
 

  
Fot. Zarząd Oczyszczania Miasta 

 
Początek prac organizacyjnych w procesie konsultacji społecznych 
Prace organizacyjne w przygotowaniu procesu konsultacji rozpoczęły się od spotkania roboczego,  
w którym udział wzięli reprezentanci podmiotu zamawiającego, czyli Zarządu Oczyszczania Miasta 
Warszawa (ZOM), Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy (CKS), Urzędu Dzielnicy 
Ochota oraz realizatorów procesu konsultacji społecznych, Mediatorzy.pl sp. z o.o. Na spotkaniu 
ustalono wytyczne dotyczące kampanii informacyjnej, terminów i miejsc terenowych punktów 
konsultacyjnych, daty i miejsca warsztatu edukacyjno-konsultacyjnego oraz formy głosowania 
internetowego i tradycyjnego. Ustalono, że głosować na wybraną przez siebie lokalizację będzie 
można przez cały czas trwania konsultacji, od 30 stycznia do 26 lutego 2017 r., w następujący sposób: 

 elektronicznie, poprzez ankietę online umieszczona na serwerach Zarządu Oczyszczania 
Miasta; 

 składając głos do urn wystawionych w Urzędzie Dzielnicy Ochota przy ul. Grójeckiej 17a lub  
w Domu Kultury „Oko” przy ul. Grójeckiej 75; 

 podczas warsztatu edukacyjno-konsultacyjnego, który odbył się w środę 8 lutego 2017 r. 
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w godz. 18.00-20.00 w klubokawiarni „Życie jest fajne” przy ul. Grójeckiej 68; 

 w mobilnych punktach  konsultacyjnych, które działały w następujących terminach:  
o 2 lutego w godz.16-18.00  – przed Och-Teatrem 
o 4 lutego w godz. 10-12.00 – przed Zieleniakiem 
o 6 lutego w godz.16-18.00  – przed Urzędem Dzielnicy Ochota 
o 15 lutego w godz. 12-14.00 – przy ul. Grójeckiej 109 
o 23 lutego w godz. 16-18.00 – przy ul. Grójeckiej 130. 

 
Kampania informacyjna (28 stycznia – 26 lutego 2017 r.) 
Realizatorzy konsultacji wraz z reprezentantami ZOM, CKS i UD Ochota stworzyli projekt plakatu  
i ulotki, które były dystrybuowane wśród mieszkańców dzielnicy Ochota. W prace, z dużym 
zaangażowaniem,  włączyły się następujące osoby: pani Iwona Fryczyńska z ZOM, pani Magdalena 
Hennig-Rosiecka z UD Ochota, pani Marta Marciniak-Mierzejewska z CKS, pani Kamila Nowocin, pani 
Katarzyna Podgórska i pani Magdalena Niedziałek z ZOM. Poza konsultacjami treści materiałów, 
panie: Anna Lisowska i Agnieszka Staniewicz z ZOM, stworzyły ilustrację towarzyszącą materiałom 
informacyjnym. Powstało 300 plakatów w formacie A3 i 1000 ulotek w formacie A5, które dzięki 
uprzejmości UD Ochota zostały rozdystrybuowane do wspólnot i spółdzielni oraz organizacji 
działających na terenie dzielnicy Ochota. Materiały informacyjne były też rozdawane w mobilnych 
punktach konsultacyjnych. Ponadto ZOM, CKS i UD Ochota zamieściły na swoich stronach 
internetowych: 

 www.zom.waw.pl, 

 www.urzadochota.waw.pl, 

 www.konsultacje.um.warszawa.pl, 
informację  o konsultacjach (wraz z opisami, mapami i zdjęciami), ich założeniach i możliwościach 
głosowania. Informacje prasowe zostały rozesłane do lokalnych mediów, które poinformowały 
mieszkańców o konsultacjach przed ich rozpoczęciem. Pracownicy ZOM stworzyli również  
wydarzenie informujące o konsultacjach, na fanpage Zarządu Oczyszczania Miasta, na portalu 
społecznościowym Facebook. Zasięg kampanii informacyjnej był zatem dopasowany pod względem 
treści, jak i kanałów informacyjnych, do grupy docelowej.  
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.zom.waw.pl/
http://www.urzadochota.waw.pl/
http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/


 

mediatorzy.pl sp. z o.o. 
Siedziba: ul. Irysa 17, 05-092 Łomianki 

NIP 118-15-70-195, REGON 016389505, 
Volkswagen Bank Polska 07 2130 0004 2001 0455 1719 0001 

Zarejestrowana pod nr KRS 0000273672 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy 60 000 zł 

 

 
Terenowe, mobilne punkty konsultacyjne (2-23 lutego 2017 r.) 
Miejsca i czasy działania punktów zostały starannie dobrane, aby umożliwić mieszkańcom możliwość 
przybycia do jednego z nich w różnych porach, różnych dniach tygodnia i w każdej z lokalizacji. 
Mieszkańcy i przechodnie korzystali z możliwości zaczerpnięcia informacji, wyrażenia swej opinii  
i zagłosowania w wieloraki sposób. We wszystkich pięciu punktach, mimo zróżnicowanych pór, 
większość osób wymagała aktywnego zachęcenia do włączenia się w proces konsultacji. Z osób 
zachęconych do wysłuchania informacji o projekcie i jego możliwych rezultatach, większość włączała 
się w proces głosowania, choć pojawiały się również osoby rezygnujące z tej możliwości. W punktach 
konsultacyjnych udało się zebrać około stu głosów mieszkańców, co z racji na niskie temperatury  
w niektórych z dni realizacji, jest dobrym rezultatem. Częstą odpowiedzią na pytanie, gdzie mają 
powstać żywopłoty przy ulicy Grójeckiej, było: „Wszędzie!”. Działanie terenowych punktów 
konsultacyjnych zdecydowanie wzmacniało, wśród mieszkańców, poczucie wpływu na działania 
podejmowane w dzielnicy, co wspiera ideę budżetu partycypacyjnego.   
 
 

  
 

 

   
 
 
 
Warsztat edukacyjno-konsultacyjny (8 lutego 2017 r.) 
W trakcie warsztatu, który odbył się w środę 8 lutego 2017 r. w godz. 18.00-20.00 w lokalnej 
klubokawiarni „Życie jest fajne”,  mieszkańcy mogli wysłuchać dwóch prezentacji eksperckich. O roli  
i znaczeniu zieleni w przestrzeni miejskiej opowiedziała specjalistka, dr inż. architektka krajobrazu, 
pani Maja Skibińska oraz pani mgr inż. Aleksandra Wiktorko-Rakoczy z TERENOWA Pracownia 
Architektury Krajobrazu, a rolę słupków w mieście przedstawił mgr inż. budownictwa lądowego,  
pan Jan Jakiel.  
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W spotkaniu udział wzięło około 20 osób, które po prezentacjach, w części warsztatowej, 
dyskutowały nad zaletami i wadami poszczególnych lokalizacji. Ponadto była przestrzeń na serię 
pytań i odpowiedzi z udziałem obecnych specjalistów. Głosy dotyczące lokalizacji, pojawiające się  
w trakcie dyskusji, to: 
 

 Lokalizacja 1 – UD Ochota – Wskazywano na potencjalne trudności w odbiorze społecznym, 
czyli w tym wypadku zamianę donic na żywopłot. Mieszkańcy mogliby mieć poczucie, że było 
już zielono i teraz ktoś „zamówił sobie” żywopłot. Poza tym pojawiła się obawa o parking,  
z którego kierowcy musieliby się „przedzierać” przez żywopłot, co mogłoby spowodować jego 
niszczenie. W przypadku realizacji trzeba by zrobić wiele przejść dla kierowców, co 
zmniejszyłoby ciągłość żywopłotu. Pojawiały się też głosy dotyczące utraty sezonowości  
w przypadku zainstalowania żywopłotów – obecnie w donicach można zmieniać nasadzenia 
w ciągu roku, a w przypadku żywopłotu jest to niemożliwe.  
 

 Lokalizacja 2 – Zieleniak – Zarówno na spotkaniu warsztatowym, jak i podczas terenowych 
punktów konsultacyjnych, wspominano, że słupki przy Zieleniaku są w miarę nowe i szkoda je 
zamieniać na żywopłot. Zarazem wiele osób wspominało o tym, że zieleń przyda się 
Zieleniakowi. Podawano, że żywopłot może osłonić, ale też zasłonić część okien 
wystawowych i ekspozycji, lecz przy wysokości około 1 metra nie będzie to stanowiło 
problemu. Podkreślano, że trzeba będzie zrobić przerwy w żywopłocie dla kierowców 
zmierzających do Zieleniaka z parkingu.  

 

 Lokalizacja 3 – Och-Teatr – Pojawiła się obawa, że lokalizacja ta jest blisko ulicy i krzewy będą 
narażone zarówno na spaliny, jak i sól w okresie zimowym. Wskazywano na brak jednego  
i jasno sprecyzowanego zarządcy tego żywopłotu, co mogłoby spowodować, że żywopłot 
stałby się „niczyj”. Jako trudność tej lokalizacji podawano również ograniczenie widoczności, 
zarówno dla dzieci zbliżających się do przejścia dla pieszych, jak i dla kierowców. Jako zalety 
podawano możliwość stworzenia „zielonej enklawy”, która mogłaby posłużyć przyjemnemu 
spędzaniu czasu i letnim spektaklom teatralnym. Pojawiały się też głosy mówiące  
o zwiększeniu bezpieczeństwa poprzez żywopłot, poza który nie wybiegałyby dzieci.  
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Głosowanie tradycyjne/papierowe 
 

Specjalnie przygotowane karty do głosowania, które poza zaznaczeniem pisemnym, miały też 
możliwość przerwania kartki w miejscu wybranej lokalizacji, co bardzo pomaga w mroźne dni, można 
było wykorzystać poprzez składanie ich do urn wystawionych w Urzędzie Dzielnicy Ochota przy  
ul. Grójeckiej 17a lub w Domu Kultury „Oko” przy ul. Grójeckiej 75. Te same karty wykorzystywane 
były w terenowych punktach konsultacyjnych i w trakcie warsztatu edukacyjno-konsultacyjnego. 
Prawie połowa głosów w całych konsultacjach została oddana w wersji tradycyjnej/papierowej,  
co świadczy o tym, że różnorodność form zbierania głosów jest jak najbardziej uzasadniona.  
 
Głosowanie internetowe (online) 
Dzięki wsparciu ZOM, który udostępnił przestrzeń na swoim serwerze oraz zaoferował wsparcie 
techniczne, przeprowadzono głosowanie online. Odnośniki do platformy umożliwiającej oddanie 
głosu pojawiły się na plakatach i ulotkach oraz na wszystkich stronach internetowych informujących  
o konsultacjach społecznych, czyli: www.zom.waw.pl,  www.urzadochota.waw.pl,  
www.konsultacje.um.warszawa.pl. Również użytkownicy Facebooka mieli możliwość przekierowania 
się do strony z możliwością głosowania.  
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Wyniki konsultacji i głosowania 
Poza wszelkim głosami, uwagami i wskazówkami mieszkańców, które udało się zebrać w trakcie 
konsultacji, a które przekazane zostały odpowiednim jednostkom, najważniejsze było zagłosowanie 
na konkretną lokalizację. Oddano łącznie 831 głosów, z czego 382 głosy w wersji papierowej i 449 
głosów w wersji internetowej. Mieszkańcy głosowali w następujący sposób: 
 

Lokalizacja Głosy 
tradycyjne 

Głosy 
internetowe 

Głosy 
łącznie 

Lokalizacja 1 – ul. Grójecka 17a przed UD Ochota 18 48 66 

Lokalizacja 2 – ul. Grójecka 97, przed Zieleniakiem  310 168 478 

Lokalizacja 3 – ul. Grójecka 65 przed Och-Teatrem, ul. 
Grójecka 109 oraz ul. Grójecka 130  

54 233 287 

 
 

  
 
 

Niniejszym osoby biorące udział w konsultacjach i głosowaniu zadecydowały, że żywopłoty zamiast 
słupków przy ulicy Grójeckiej mają powstać w lokalizacji 2, czyli przed Zieleniakiem, ul. Grójecka 97. 

Zarząd Oczyszczania Miasta, zarządzający w m.st. Warszawa zielenią w pasach dróg krajowych, 
wojewódzkich i powiatowych, deklaruje posadzenie żywopłotów jesienią 2017 r. w lokalizacji 
wybranej przez uczestników konsultacji społecznych zorganizowanych w ramach projektu z budżetu 
partycypacyjnego „Żywopłoty zamiast słupków na Grójeckiej”.   

 
 


