
                                                             Warszawa, dnia 27.06.2020 r. 

L.dz. 24/06/2020                               

 

Pan Krzysztof Strzałkowski 

Burmistrz Dzielnicy Wola 

01 – 003 Warszawa 

Al. Solidarności 90 

 

 

Rodzinny Ogród Działkowy KOŁO II Polskiego Związku Działkowców w 

Warszawie uzyskał informacje o inwestycji drogowej polegającej na budowie 

drogi prowadzącej na północ od ul. Marynin na tyłach technikum budowlanego 

przy ul. Księcia Janusza.  

 

Pragniemy zwrócić uwagę, iż na terenach sąsiadujących z CH Wola Park przy ul. 

Marynin od lat 50-tych XX wieku funkcjonuje kompleks Rodzinnych Ogrodów 

Działkowych. Ogrody te pełnią  istotną funkcję w życiu lokalnej społeczności, 

zaspokajając jej potrzeby wypoczynkowe i rekreacyjne. Likwidacja choćby 

niewielkiej części ogrodów działkowych stanowić będzie niepowetowaną stratę dla 

społeczeństwa. Nie ulega bowiem wątpliwości, że w tak intensywnie rozwijającej 

się aglomeracji jaką jest Miasto Stołeczne Warszawa koniecznym jest 

wygospodarowanie jak największej ilości terenów zielonych pełniących nie tylko 

funkcje estetyczne, ale przede wszystkim realnie oddziałowujących na czystość 

powietrza w stolicy.  

Jest rzeczą powszechnie wiadomą jak wielkim problemem na terenie dużych miast 

w Polsce, i nie tylko, jest stworzenie warunków dla zapewnienia mieszkańcom 

tych miast powietrza spełniającego normy ekologiczne, które nie stwarzałoby 

zagrożenia dla ich zdrowia. Oczywistym jest, że budowa drogi przez tereny zajęte 

przez Rodzinne Ogrody Działkowe skutkować będzie ograniczeniem liczby 

terenów zielonych na terenie Warszawy, co w dalszej perspektywie będzie miało 

negatywne konsekwencje w zakresie stanu powietrza w Mieście Stołecznym 

Warszawa.  

Niezależnie od powyższego zwrócić należy uwagę, że na terenie ROD  przebywają 

przedstawiciele fauny - głównie ptactwa - nie spotykane w innych miejscach, dla 

których droga przebiegająca przez ich tereny jest sprawą zagrażającą ich istnieniu. 

co stanowiłaby ogromną  stanowiłoby szkodę dla środowiska naturalnego. 

Dostrzegając konieczność podejmowania działań zmierzających do optymalnego 

rozwoju komunikacji miejskiej na terenie Warszawy w rejonie ul. Górczewskiej 

nie wolno jednak tracić z pola widzenia potrzeb wypoczynkowych i rekreacyjnych 

lokalnej społeczności, istniejącego już i rozwiniętego ekosystemu znajdującego się 

na tym terenie, walorów estetycznych zieleni i roli kulturalno - oświatowej jaką 

pełni nasz Ogród.  Nadmienić należy, że od wielu już lat na terenie tego właśnie 

Ogrodu w letnich miesiącach organizowana jest - bardzo chwalona przez 

uczestników - akcja pod nazwą „Wczasy dla Seniorów”. Zakłócenie ciszy, spokoju 



i w związku z tym ograniczenie możliwości pełnego odpoczynku, relaksu wręcz, 

starszych ludzi nie jest – delikatnie mówiąc – mile widziane. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, Zarząd ROD KOŁO II PZD 

wnosi o wzięcie powyższych argumentów pod uwagę przed  rozpoczęciem tej 

inwestycji oraz w przyszłości projektowanie tras przebiegu nowych połączeń 

komunikacyjnych w rejonie ul. Górczewskiej i Koła, tak aby przyszłe inwestycje 

na tym terenie nie wiązały się z likwidacją Rodzinnych Ogrodów Działkowych. 

Proponujemy rozważyć poprowadzenie drogi komunikacyjnej łączącą ul Marynin 

z ul. Dywizjonu 303 wzdłuż torów kolejowych stanowiących granicę pomiędzy 

Dzielnicami Wola i Bemowo.   
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